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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi warga
negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan
(library research). Setiap warga Negara harus mendapat perlindungan hukum dari
Negara dalam segala hal, apapun kondisinya agar akses publik dapat dirasakan
tanpa diskriminasi. Caranya adalah dengan menempatkan warga Negara sebagai
subyek yang harus dilindungi. Apabila terdapat kesulitan secara yuridis untuk
mengakses pelayanan publik; yudikatif sebagai muara akhir untuk memberi
jaminan hak hukum warga Negara harus mampu tampil memberikan solusi demi
kemanusiaan.
Kata kunci : perlindungan hukum dan warga negara
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Hukum untuk manusia bukan
manusia untuk hukum; konsekwensi
pemahaman dimaksud adalah bahwa
keberadaan hukum sebagai tatanan
kehidupan harus mampu mengayomi
dan melindungi manusia dari
berbagai keadaan dan kebutuhan
sepanjang dalam ranah keadilan (out
of the book) ,bukan manusia dipaksa
untuk mengikuti bunyi teks hukum
(teks of the book).i
Gustav Radbruch seorang
filosuf Jerman mengingatkan bahwa
hukum itu harus mampu membawa
pesan keadilan kepastian dan
kemanfaatanii sebagai tujuan hukum,
timbul pertanyaan apakah perangkat
hukum selama ini sudah mampu
memberikan tiga pesan tersebut. Ada
dua hal berbeda yang perlu
diharmonisasikan oleh pembuat
hukum,penegak
dan
pemakai
hukum,karena sistem hukum suatu
Negara yang menyusun tatanan
hukum dengan produk hukum positif
adalah masih terkait dengan ranah

politik berbeda dengan pemakai
hukum yaitu warga Negara adalah
tidak dalam ranah itu.
Penegak hukum adalah ranah
netral dari kepentingan politik untuk
menjembatani instrumen hukum
yang dibuat lembaga resmi dengan
warga Negara sebagai pemakai
hukum. Ada bebrapa pilar penegak
dalam hukum yaitu Hakim, Jaksa,
Polisi dan Advokat dari beberapa
pilar tersebut harus sinergi untuk
menuju
alur
keadilan
dalam
menggali hukum demi kemaslahatan
semua pihak.
Perlindungan bagi setiap
warga negara merupakan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh suatu
negara. Begitu juga negara Indonesia
yang wajib melindungi setiap warga
negaranya dimanapun berada. Hal ini
sesuai dengan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).
Lebih lanjut perlindungan
negara terhadap warga negaranya
berlaku dimanapun dia berada di
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seluruh penjuru dunia karena
perlindungan
yang
diberikan
merupakan salah satu hak warga
negara yang diejewantahkan dalam
Batang Tubuh UUD NRI Tahun
1945 Pasal 28D ayat (1) yang
menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum”. Oleh karena itu
dengan adanya perlindungan WNI di
manapun dia berada, negara bukan
hanya memenuhi kewajibannya
namun juga telah memenuhi hak
asasi manusia warga negara tersebut.
Pada dasarnya seseorang
yang berada di dalam wilayah suatu
negara secara otomatis harus tunduk
pada
ketentuan-ketentuan
yang
berlaku di dalam wilayah negara
tersebut. Namun, meskipun warga
negara asing harus tunduk pada
ketentuan yang berlaku di negara
tempat ia berada, mereka tetap
berada dalam perlindungan negara
asalnya.
Ketika warga negara dari
suatu negara berada di dalam
wilayah yang termasuk ke dalam
wilayah negara lain, negara asal dari
orang tersebut tentunya tidak dapat
dengan
mudah
memberikan
perlindungan
kepada
warga
negaranya. Negara asalnya itu
tentunya tidak dapat sekehendak
hatinya dalam berinteraksi dengan
warga negaranya tersebut. Hal ini
disebabkan adanya kedaulatan dari
negara lain itu yang tidak boleh
dilanggar oleh negara asal orang
tersebut, meskipun hal itu dalam
rangka memberikan perlindungan
bagi warga negaranya.

1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perlindungan hukum
bagi warga negara di Indonesia.
1.3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan
metode tinjauan kepustakaan (library
research) yang didasarkan pada
pendapat-pendapat para ahli.
2. Uraian Teoritis
2.1.
Pengertian
Perlindungan
Hukum
Perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada
hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebut
diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum atau
dengan kata lain perlindungan
hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat
penegak hukum untuk memberikan
rasa aman, baik secara pikiran
maupun fisik dari gangguan dan
berbagai ancaman dari pihak
manapun. iii
Perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki
oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan
atau sebagai kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat
melindungi suatu hal dari hal
lainnya. iv
Perlindungan hukum adalah
penyempitan arti dari perlindungan,
dalam hal ini hanya perlindungan
oleh hukum saja. Perlindungan yang
diberikan oleh hukum, terkait pula
dengan adanya hak dan kewajiban,
dalam hal ini yang dimiliki oleh
manusia sebagai subyek hukum
dalam interaksinya dengan sesama
manusia
serta
lingkungannya.
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Sebagai subyek hukum manusia
memiliki hak dan kewajiban untuk
melakukan suatu tindakan hukum. v
Menurut
Setiono,
perlindungan hukum adalah tindakan
atau upaya untuk melindungi
masyarakat
dari
perbuatan
sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan
hukum,
untuk
mewujudkan
ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan
manusia
untuk
menikmati martabatnya sebagai
manusia.vi
Menurut
Muchsin,
perlindungan hukum merupakan
kegiatan untuk melindungi individu
dengan menyerasikan hubungan
nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan
dalam
menciptakan
adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup
antar sesama manusia.vii
Menurut
Muchsin,
perlindungan hukum merupakan
suatu hal yang melindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku
dan dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi. Perlindungan
hukum dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat
dalam
peraturan
perundangundangan
dengan
maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan sutu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambahan

yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.viii
Menurut Philipus M. Hadjon,
bahwa sarana perlindungan Hukum
ada dua macam, yaitu :
1. Sarana Perlindungan Hukum
Preventif
Pada
perlindungan
hukum
preventif ini, subyek hukum
diberikan
kesempatan
untuk
mengajukan
keberatan
atau
pendapatnya
sebelum
suatu
keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif. Tujuannya
adalah
mencegah
terjadinya
sengketa. Perlindungan hukum
preventif sangat besar artinya bagi
tindak
pemerintahan
yang
didasarkan
pada
kebebasan
bertindak karena dengan adanya
perlindungan
hukum
yang
preventif pemerintah terdorong
untuk bersifat hati-hati dalam
mengambil
keputusan
yang
didasarkan pada diskresi. Di
indonesia belum ada pengaturan
khusus mengenai perlindungan
hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum
Represif Perlindungan hukum
yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan
sengketa.
Penanganan perlindungan hukum
oleh Pengadilan Umum dan
Pengadilan
Administrasi
di
Indonesia
termasuk
kategori
perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap
tindakan pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia
karena menurut sejarah dari barat,
lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia
diarahkan
kepada
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pembatasanpembatasan
dan
peletakan kewajiban masyarakat
dan pemerintah. Prinsip kedua
yang mendasari perlindungan
hukum
terhadap
tindak
pemerintahan
adalah
prinsip
negara hukum. Dikaitkan dengan
pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia
mendapat tempat utama dan dapat
dikaitkan dengan tujuan dari
negara hukum. ix
Pengertian
perlindungan
menurut ketentuan Pasal 1 butir 6
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
menentukan
bahwa
perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada Saksi dan/atau Korban
yang wajib dilaksanakan oleh LPSK
atau lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.
Keadilan
dibentuk
oleh
pemikiran yang benar, dilakukan
secara adil dan jujur serta
bertanggung jawab atas tindakan
yang dilakukan. Rasa keadilan dan
hukum harus ditegakkan berdasarkan
Hukum Positif untuk menegakkan
keadilan dalam hukum sesuai dengan
realitas
masyarakat
yang
menghendaki
tercapainya
masyarakat yang aman dan damai.
Keadilan harus dibangun sesuai
dengan cita hukum (Rechtidee)
dalam negara hukum (Rechtsstaat),
bukan
negara
kekuasaan
(Machtsstaat). Hukum berfungsi
sebagai perlindungan kepentingan
manusia, penegakkan hukum harus
memperhatikan 4 unsur :
a. Kepastian
hukum
(Rechtssicherkeit)

b. Kemanfaat
hukum
(Zeweckmassigkeit)
c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).x
Penegakan
hukum
dan
keadilan harus menggunakan jalur
pemikiran yang tepat dengan alat
bukti dan barang bukti untuk
merealisasikan keadilan hukum dan
isi hukum harus ditentukan oleh
keyakinan etis, adil tidaknya suatu
perkara. Persoalan hukum menjadi
nyata jika para perangkat hukum
melaksanakan dengan baik serta
memenuhi, menepati aturan yang
telah dibakukan sehingga tidak
terjadi penyelewengan aturan dan
hukum yang telah dilakukan secara
sistematis, artinya menggunakan
kodifikasi dan unifikasi hukum demi
terwujudnya kepastian hukum dan
keadilan hukum. xi
Hukum berfungsi sebagai
pelindungan kepentingan manusia,
agar
kepentingan
manusia
terlindungi,
hukum
harus
dilaksanakan secara profesional.
Pelaksanaan
hukum
dapat
berlangsung normal, damai, dan
tertib. Hukum yang telah dilanggar
harus
ditegakkan
melalui
penegakkan hukum. Penegakkan
hukum
menghendaki
kepastian
hukum, kepastian hukum merupakan
perlindungan yustisiable terhadap
tindakan
sewenang-wenang.
Masyarakat mengharapkan adanya
kepastian hukum karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat
akan tertib, aman dan damai.
Masyarakat mengharapkan manfaat
dalam pelaksanaan penegakkan
hukum. Hukum adalah untuk
manusia maka pelaksanaan hukum
harus memberi manfaat, kegunaan
bagi masyarakat jangan sampai
hukum dilaksanakan menimbulkan
keresahan di dalam masyarakat.
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Masyarakat
yang
mendapatkan
perlakuan yang baik dan benar akan
mewujudkan keadaan yang tata
tentrem raharja. Hukum dapat
melindungi hak dan kewajiban setiap
individu dalam kenyataan yang
senyatanya, dengan perlindungan
hukum yang kokoh akan terwujud
tujuan hukum secara umum:
ketertiban, keamanan, ketentraman,
kesejahteraan,
kedamaian,
kebenaran, dan keadilan.
Aturan hukum baik berupa
undang-undang maupun hukum tidak
tertulis, dengan demikian, berisi
aturan-aturan yang bersifat umum
yang menjadi pedoman bagi individu
bertingkah laku dalam hidup
bermasyarakat, baik dalam hubungan
dengan sesama maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat.
Aturan-aturan itu menjadi batasan
bagi masyarakat dalam membebani
atau melakukan tindakan terhadap
individu. Adanya aturan semacam itu
dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.
Dengan demikian, kepastian hukum
mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat
umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak
boleh dilakukan dan dua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahui
apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap
individu. Kepastian hukum bukan
hanya berupa pasal dalam undangundang, melainkan juga adanya
konsistensi dalam putusan hakim
antara putusan hakim yang satu
dengan putusan hakim yang lainnya
untuk kasus serupa yang telah
diputuskan. xii

Kepastian hukum secara
normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan
secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak
menimbulkan keragua-raguan (multi
tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi
suatu sistem norma dengan norma
lain sehingga tidak berbenturan atau
menimbulkan
konflik
norma.
Konflik norma yang ditimbulkan dari
ketidakpastian
aturan
dapat
berbentuk kontestasinorma, reduksi
norma, atau distorsi norma. Peran
pemerintah dan pengadilan dalam
menjaga kepastian hukum sangat
penting. Pemerintah tidak boleh
menerbitkan aturan pelaksanaan
yang tidak diatur oleh undangundang atau bertentangan dengan
undang-undang. Apabila hal itu
terjadi, pengadilan harus menyatakan
bahwa peraturan demikian batal
demi hukum, artinya dianggap tidak
pernah ada sehingga akibat yang
terjadi karena adanya peraturan itu
harus dipulihkan seperti sediakala.
Akan tetapi, apabila pemerintah tetap
tidak mau mencabut aturan yang
telah dinyatakan batal itu, hal itu
akan berubah menjadi masalah
politik antara pemerintah dan
pembentuk undang-undang. Yang
lebih parah lagi apabila lembaga
perwakilan
rakyat
sebagai
pembentuk undang-undang tidak
mempersoalkan
keengganan
pemerintah mencabut aturan yang
dinyatakan batal oleh pengadilan
tersebut. Sudah barang tentu hal
semacam itu tidak memberikan
kepastian hukum dan akibatnya
hukum tidak mempunyai daya
prediktibilitas.xiii
Berdasarkan uraian tersebut
di atas dapat diketahui bahwa
perlindungan hukum adalah segala
bentuk upaya pengayoman terhadap
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harkat dan martabat manusia serta
pengakuan terhadahak asasi manusia
di
bidang
hukum.
Prinsip
perlindungan hukum bagi rakyat
Indonesia bersumber pada Pancasila
dan konsep Negara Hukum, kedua
sumber tersebut mengutamakan
pengakuan
serta
penghormatan
terhadap harkat dan martabat
manusia.
Sarana
perlindungan
hukum ada dua bentuk, yaitu sarana
perlindungan hukum preventif dan
represif.
2.2. Pengertian Warga Negara
Warga negara merupakan
terjemahan kata citizens (bahasa
Inggris) yang mempunyai arti;
warganegara, petunjuk dari sebuah
kota, sesama warga negara, sesama
penduduk, orang setanah air;
bawahan atau kaula, secara umum
pengertian warga negara adalah
mereka yang berdasarkan hukum
tertentu merupakan anggota dari
suatu negara. Warga mengandung
arti peserta, anggota atau warga dari
suatu organisasi atau perkumpulan,
warga negara artinya warga atau
anggota dari organisasi yang
bernama negara.
Jadi warga negara adalah
mereka yang menurut undangundang diakui sebagai warga negara,
atau mereka yang diakui menurut
undang-undang melalui perjanjian
atau melalui proses naturalisasi.
Kewarganegaraan
seseorang
mengakibatkan
orang
tersebut
memiliki pertalian hukum serta
tunduk pada hukum negara yang
bersangkutan. Selanjutnya orang
yang
sudah
memiliki
kewarganegaraan tidak jatuh pada
kekuasaan atau kewenangan negara
lain. Negara lain tidak berhak
memperlakukan
kaidah-kaidah

hukum pada orang yang bukan warga
negaranya.
Dalam pasal 4 dan 5 UU RI
No 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan
Republik
Indonesia menyatakan bahwa warga
negara adalah :
a. Setiap orang yang berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
dan / atau berdasarkan perjanjian
pemerintah Republik Indonesia
dengan negara lain sebelum
undang-undang ini berlaku sudah
menjadi warga negara Indonesia.
b. Anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ayah dan
ibu warga negara Indonesia.
c. Anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ayah warga
negara Indonesia dan ibu warga
negara asing.
d. Anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ayah warga
negara asing dan ibu warga negara
Indonesia.
e. Anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ibu warga
negara Indoensia, tetapi ayahnya
tidak
mempunyai
kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak
memberikan
kewarganegaran
kepada anak tersebut.
f. Anak yang lahir dalam tanggung
jawab 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan
yang sah dan ayahnya warga
negara Indonesia.
g. Anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ibu warga
negara Indonesia.
h. Anak yang lahir dari perkawinan
yang sah dari seorang ibu warga
negara asing yang diakui oleh
seorang ayah warga negara
Indonesia sebagai anaknya dan
pengakuan itu dilakukan sebelum
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anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun atau belum kawin.
i. Anak yang lahir di wilayah negara
republik Indonesia yang pada
waktu lahir tidak jelas status
kewarganegaraan ibunya.
j. Anak yang baru lahir ditemukan di
wilayah negara republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak
diketahui.
k. Anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia apabila ayah
dan ibunya tidak mempunyai
kewarganegaraan
atau
tidak
diketahui keberadaannya.
l. Anak yang dilahirkan diluar
wilayah
negara
Republik
Indonesia dari seorang ayah dan
ibu warga negara Indonesia yang
karena ketentuan dari negara
tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan
kewarganegaraan
kepada anak yang bersangkutan.
m.Anak dari seorang ayah atau ibu
yang
telah
dikabulkan
permohonan, kewarganegaraannya
kemudian ayah atau ibunya
meninggal
dunia
sebelum
mengucapkan
sumpah
atau
menyatakan janji setia.
n. Anak warga negara Indonesia
yang lahir diluar perkawinan yang
sah belum berusia 18 (delapan
belas) tahun dan belum kawin
diakui secara sah oleh ayahnya
yang berkewarganegaraan asing
tetap diakui sebagai warga negara
Indonesia.
o. Anak arga negara Indonesia yang
belum berusia 5 (lima) tahun
diangkat secara sah sebagai anak
oleh
warga
negara
asing
berdasarkan penetapan pengadilan
tetap diakui sebagai warga negara.
Warga negara Indonesia
adalah seorang yang memiliki ikatan
secara hukum dengan negara
Indonesia. Menurut pasal 26 UUD

Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang berbunyi :
a. Yang menjadi warga negara ialah
orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.
b. Penduduk ialah warga negara
Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
c. Hal-hal mengenai warga negara
dan penduduk diatur dengan
undang-undang. Yang dimaksud
dengan undang-undang dalam
pasal 26 ayat 3 tersebut adalah UU
RI no. 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan
Republik
Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1)
dinyatakan bahwa : warga negara
adalah warga suatu negara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Jadi berdasarkan uraian diatas
orang tersebut harus tunduk terhadap
hukum yang berlaku di Indonesia
serta memiliki hak dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan hukum
Indonesia dimanapun orang tersebut
tinggal.
3. Pembahasan
3.1.
Perlunya
Perlindungan
Kepentingan Hukum Bagi Warga
Negara
Hukum dalam kehidupan
berbangsa dan berNegara dipilah
menjadi beberapa kelompok, dari sisi
materiilnya ada hukum positif ada
hukum Islam dan hukum adat. Dari
sisi hukum yang dikodifikasi dipilah
lagi ada hukum pidana, hukum
perdata,hukum dagang/bisnis,hukum
tata usaha Negara dan lain
sebagainya . Dari sisi sistemnya ada
yang menggunakan sistem statute
law / Eropa kontinental, ada yang
anglo sexon / common law ada yang
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mixe antara dua sistem tersebut dan
hukum Islam.
Pemahaman warga Negara
terhadap perangkat hukum tidak
semua dapat digeneralisir bahwa
mereka
telah
mengetahui
sebagaimana slogan bahwa warga
Negara wajib tahu undang-undang
(ajaran fiksi hukum). Asas fiksi
hukum menyatakan, setiap orang
dianggap mengetahui adanya suatu
undang-undang
yang
telah
diundangkan. Dengan kata lain, fiksi
hukum menganggap semua orang
tahu hukum (presumptio iures de
iure).xiv
Fakta
di
lapangan
menunjukkan terjadi fariasi,baik
antara mereka yang tau dan sadar
hukum kemudian mematuhi, ada
yang tau dan sadar itu aturan hukum
tetapi tidak mematuhi dan sengaja
melanggar serta ada yang betul-betul
tidak mengatahui. Pada hal dalam
ajaran itu ketidaktahuan rakyat atas
undang-undang
tidak
dapat
dimaafkan (ignorantia jurist non
excusat).
Fiksi
hukum dapat
digolongkan merupakan asas yang
mengandung alasan pembenar dari
Negara untuk memberi rambu rambu
kepada warga Negara bahwa semua
warga Negara wajib tau dan taat
pada undang-undang.
Mereka
yang
sudah
mengetahui aturan itu saja ternyata
berbeda dalam mensikapinya, misal
kejadian viral yang terjadi akhirakhir ini dengan kasus” Nurul
Fahmi” yang membawa bendera
merah putih bertuliskan kaligrafi
kalimat thoyyibah dan gambar
pedang saat demo ,kemudian di
tangkap dengan alasan menodai dan
menghina bendera Negara, pada hal
masih banyak kasus lain serupa
dengan berbagai moment tetapi
tidak diusut. Pemahaman ini

berangkat dari terjadinya perbedaan
pemahaman UU No 24 tahun 2009
tentang
Bendera,Bahasa
dan
Lambang Negara yang berfariatif,
ada yang mendasarkan harus ada
pelapor baru di tindak lanjuti, ada
menyatakan harus dilihat motifnya
dulu dari tulisan itu digoreskan
dalam bendera tersebut dan lain
sebagainya.
Fakus
dalam
bidang
perorangan/ perdata hukum sudah
memberikan rambu-rambu sebagai
batasan antara hak dan kewajiban
warga Negara dengan warga Negara
lainya atau warga Negara dengan
Negara
dan
lain
sebagainya.
Keseimbangan (balance) dan hak
proporsional menjadi keniscayaan
bagi semua warga Negara tanpa
kecuali, memang hak dan kewajiban
hukum warga Negara tidak dapat
disama ratakan. Di situlah menurut
tradisi keadilan dipandang sebagai
pemeliharaan
atau
pemulihan
keseimbangan (balance) atau jatah
bagian (proportion) ,dan kaidah
pokoknya seringkali dirumuskan
sebagai “ perlakuan hal-hal yang
serupa dengan cara yang serupa”,
kendatipun perlu menambahkan
kepadanya “dan perlakuan hal-hal
yang berbeda dengan cara yang
berbeda”. xv
Negara sebagai wadah warga
Negara mempunyai peran harus
menciptakan kesejahteraan bagi
warga Negaranya, dari sisi sosial
maupun dari sisi hukum dan
kesejahteraan di berbagai bidang.
Karena kewajiban tersebut Negara
membuat perangkat hukum sebagai
landasan yuridis agar alur dalam
menjalankan
perannya
Negara
selalu on the track, sehingga semua
regulasi yang diundangkan harus
dimaknai sebagai upaya Negara
mewujudkan perannya dalam rangka
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memberikan
perlindungan
dan
kesejahtraan dalam berbagai bidang.
Dari
sisi
konstitusi
perlindungan adalah merupakan hak
asasi yang dilindungi sebagaimana
ketentuan pasal 28 UUD 1945,
berangkat dari maksud uraian di atas
inilah mengapa warga Negara dari
berbagi karakter dan kondisinya
wajib
dilindungi
dari
semua
kepentingannya.
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum
Sistem hukum akan berjalan
apabila didukung tiga unsur yaitu
sebagaimana disebutkan di bawah ini
berjalan
seirama,
Lawrence
M.Friedman memilah operasional
hukum menjadi tiga yang dalam
operasional aktualnya merupakan
sebuah
organisme
kompleks
dimana struktur,
substansi
dan
kultur berinteraksi. xvi
Apabila
dipahami secara sederhana bahwa
struktur ini menyangkut tubuh
institusional yang terdiri dari hakim
dan orang-orang yang terkait dengan
berbagai jenis di pengadilan,
Sustansi adalah perangkat hukum
yang lahir dari berbagai aturan di
institusi itu dijalankan, sedangkan
kultur adalah elemen sikap dan nilai
sosial. xvii
Pendistribusian kekuasaan di
Indonesia dibagi menjadi tiga;
eksekutif,legislatif dan yudikatif.
Masing-masing tersebut memiliki
peran dan tanggtung jawab berbeda,
akan tetapi masih dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan dan
ketertiban di semua bidang.
Peran eksekutif adalah sangat
luas diantaranya menjamin hak-hak
warga Negara terwujud tanpa
kecuali,
legislatif
berkwajiban
mengawasi
dan
menyediakan
perangkat hukum bersama eksekutif,
sedangkan yudikatif adalah solusi

akhir apabila problem hak dan
kwajiban warga Negara tersebut
tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sudah disediakan berbagai perangkat
aturan untuk mewujudkan cita-cita
luhur tersebut, tinggal warga
Negaranya sendiri tanggap apa tidak
dengan hak-haknya apakah karena
kepekaan aparautrnya yang kurang
tanggap; hal itu harus ditelusuri demi
tuntutan
kostitusi
yaitu
mensejahterakan warga Negara
secara keseluruhan.
Disadari
tidak
semua
perangkat hukum yang disediakan
eksekutif dan legislatif mampu
menjawab
kepentingan
warga
Negara, hal itu karena hukum yang
diciptakan baru sebatas ketentuan
garis besar. Adapun tugas penjabaran
secara detail kepada warga Negara
adalah tugas yudikatif dengan
berbagai hak interpretasinya.
Sinergitas tiga lembaga di
atas menunjukkan bahwa peran suatu
Negara dalam rangka memberikan
keadilan adalah keharusan yang tidak
dapat ditawar lagi, sehingga apapun
kesulitan dan keruwetan warga
Negara agar terpenuhi hak-hak
hukumnya merupakan kewajiban
Negara terhadap warga Negaranya
dalam berbagai hal.
4. Penutup
Setiap warga Negara harus
mendapat perlindungan hukum dari
Negara dalam segala hal, apapun
kondisinya agar akses publik dapat
dirasakan
tanpa
diskriminasi.
Caranya
adalah
dengan
menempatkan warga Negara sebagai
subyek yang harus dilindungi.
Apabila terdapat kesulitan secara
yuridis untuk mengakses pelayanan
publik; yudikatif sebagai muara akhir
untuk memberi jaminan hak hukum
warga Negara harus mampu tampil
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memberikan
kemanusiaan.

solusi

demi
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