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PENGANTAR
Sesuai judulnya, kertas kerja ini berupaya menyampaikan gagasan tentang perlunya pemikiran untuk
melakukan reformasi perlindungan sosial di Indonesia. Dorongan untuk melakukan upaya upaya perbaikan
dan reformulasi perspektif diperlukan untuk menanggapi realita lapangan dan perkembangan kebijakan
Pemerintah, Secara umum, karakteristik pendekatan yang berlaku adalah ekspansi program dan pendanaan
namun dalamkendali yang bersifat sentralisasi. Lebih jauh, program perlindungan sosial yang seharusnya
dilaksanakan untuk waktu yang terbatas dan untuk kelompok sasaran khusus, ternyata menjadi program
yang terus tumbuh anggarannya namun tidak mengena kelompok sasasran masyarakat termiskin. Dalam
hal ini,harus diakui bahwa perlindungan sosial

juga dilaksanakan secara luas oleh keluarga dan ragam

komunitas. Realita akan sifat gotong royong dan inisiatif masyarakat kiranya perlu diakui keberadaannya.
Belajar dari pengalaman permasalahan distribusi bantuan sosial di masa Covid 19, Indonesia juga saat ini
didorong untuk mengembangkan jaminan sosial yang bersifat universal. Universal Benefit Income juga saat
ini menjadi salah satu buah fikiran yang perlu diulas bersama.

Secara umum naskah ini ingin berargumen bahwa Indonesia perlu terus memperkuat bentangan program
perlindungan sosialnya. Penguatan sistem perlindungan sosial diperlukan untuk menghindari tumpeng
tindih program maupun tumpeng tindih kelompok sasasarannya. Efektifitas dan juga efisiensi program juga
menjadi penting dalam kerangka akuntabilitas penggunaan dana publik. Berdasarkan kondisi umum di atas,
kertas kerja ini mengajukan tiga argumen utama dalam payung reformasi perlindungan sosial Indonesia,
yakni :
1. penyelarasan melalui integrasi untuk merapatkan jenis program perlindungan sosial,
2. perlunya penguatan peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan program pelayanan sosial
3. akomodasi inisiatif kegiatan bantuan oleh masyarakat luas sebagai bagian dari sistem perlindungan
sosial nasional.
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BAB 1

kompleks

dalam

Pendahuluan

pertumbuhan global yang makin melambat,

meningkatnya
ancaman

mengatasi

tantangan

ketidaksetaraan

lingkungan,

dan

di

tengah

pandemi.

Sektor

informal yang semakin luas serta rendahnya
Perlindungan sosial mengacu pada kebijakan atau
program publik yang dilakukan oleh pemerintah
atau masyarakat untuk memberikan dukungan
dan bantuan kepada masyarakat miskin dan
rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia,
difabel, kelompok terlantar, pengangguran, dan
sakit. Kelompok ini membutu hak perlindungan
sosial karena menghadapi kerentanan, kesulitan
dan kekurangan dalam pemenuhan pangan, mata
pencaharian, kesehatan dan pendidikan (Harvey
et al., 2007; Devereux & Sabates-Wheeler, 2004).
Banyaknya ragam kelompok memerlukan manfaat
menciptakan tantangan tersendiri bagaimana
perlindungan sosial dapat menjangkau rumah
tangga termiskin secara efisien dan akurat. Hal ini
kemudian

menimbulkan

perdebatan

tentang

bentuk perlindungan sosial apa yang paling sesuai
yang dapat secara efektif menciptakan jaring
pengaman bagi masyarakat dalam semua kategori

tingkat redistribusi menjadi masalah struktural
yang

mengakibatkan

peluang

kesejahteraan

secara merata semakin mengecil. Oleh karenanya,
perlindungan sosial memainkan peranan penting
dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan
mempromosikan kemakmuran bagi semua serta
meningkatkan resiliensi terhadap guncangan
supaya produktifitas dan kemampuan kerja tetap
terpelihara.
Cakupan perlindungan sosial yang masih terbatas
di negara berkembang termasuk di Indonesia
secara umum disebabkan oleh alasan pembiayaan.
Padahal

diluar

itu,

terdapat

persoalan

fundamental yang belum tuntas didiskusikan dan
disepakati secara kolektif yaitu menerjemahkan
falsafah kesejahteraan negara yang terdapat
dalam UU Dasar 1945 kedalam bentuk pilihan
ideologi kesejahteraan yang dianut.
Oleh karenanya, naskah ini bermaksud; pertama,

(Harvey et al., 2007).

menyajikan lintasan sejarah

perkembangan

program

perlindungan

sosial

di

Di negara maju, perlindungan sosial pada

termasuk

bagaimana

model

kesejahteraan

umumnya disediakan sepenuhnya oleh negara.
Konsep ini merupakan kontrak antara negaramasyarakat dimana masing masing memiliki
tanggungjawab dan hak satu sama lain (ibid).
Berbeda dengan negara berkembang, penyedia
perlindungan sosial dilakukan oleh banyak aktor
seperti negara, swasta, dan organisasi masyarakat
bahkan individu masyarakat.

Indonesia

diadopsi oleh Indonesia. Kedua, memberikan
gambaran ragam intervensi Pemerintah yang
mencerminkan
‘berspekturm

pendekatan
luas’

yang

yang

sifatnya

menekankan

pada

luasnya sistem pelaku dengan kategori sasaran
pemerlu program. Ketiga, persoalan terkait
tantangan

dalam

implementasi

intervensi

kesejahteraan. Dengan tiadanya sistem data-base
yang

kuat,

maka

kemungkinan

dapat

mengakibatkan kesalahan inklusi dan eklusi,
tumpang tindih dan blind spot.
Di sisi yang lain, fakta empirik menemukan bahwa
manfaat dan dampak
Pembuat kebijakan perlindungan sosial di negara
berkembang menghadapi situasi yang semakin

dari ragam

program

perlindungan sosial memiliki perbedaan satu
sama lain dimana dinilai kuat di beberapa area,
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dan lemah di area lain. Transfer tunai bersyarat

inisiatif telah tampak, namun kajian berbasis

atau tanpa syarat, asuransi sosial, intervensi pasar

bukti terkait hal ini belum tersedia.

kerja diyakini memiliki dampak pada pengurangan
kemiskinan, dan peningkatan akses kesehatan dan

Naskah ini ditulis dengan struktur sebagai berikut:

pendidikan anak-anak. Dampak paling minim

bagian

adalah adanya hasil sosial, seperti pemberdayaan

perkembangan perlindungan sosial di Indonesia

perempuan dan inklusi sosial; serta paling

termasuk didalamnya program jaminan sosial dan

maksimal

bantuan sosial. Bagian dua mengulas anggaran

pertumbuhan

adalah

untuk

ekonomi.

meningkatkan

Bukti-bukti

pertama

membahas

tentang

tersebut

program perlindungan sosial secara umum dan

dikelompokkan di sekitar akses layanan yang

segregasi pada tiap-tiap program. Bagian ketiga

terukur dan dampak pembangunan manusia.

mendiskusikan peluang peningkatan kerapatan

Meskipun wacana peran pemerintah daerah dalam

Naskah ini tidak bermaksud menawarkan solusi
final tetapi lebih pada mengajak berdiskusi
mengenai kemungkinan adanya peluang untuk
meningkatkan kerapatan bantuan sosial
transfer tunai bersyarat dalam hal ini program
PKH sebagai salah satu program bansos yang
diluncurkan sejak 2007.

PKH serta melihat replikasi program serupa yang
diinisiasi oleh pemerintah daerah. Terakhir, untuk
memberikan dukungan peningkatan kerapatan
PKH, analisis regulasi dibedah baik pada yang
telah ada ataupun kebutuhan regulasi penunjang
yang perlu ada.

PKH telah mulai menghangat dan sejumlah

|
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BAB 2

Pemerintah masing-masing bertanggung jawab

Perkembangan Bantuan

mereformasi asuransi sosial meskipun tingkat

untuk

meningkatkan

bantuan

Pada saat Krisis Keuangan Asia melanda Indonesia
tahun 1998 ‘Krismon”,

erjalanan kebijakan sosial di Indonesia baru
benar benar terjadi sesudah 40 tahun pasca
kemerdekaan. Persisnya sejak 1998 saat
Indonesia

mulai

membangun

sistem

jaminan sosial. Melalui amandemen UUD 45
paska-1998, pasal 34 ayat (2) dirubah

menjadi: Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan. Kemdian pasal 27
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
Kedua pasal tersebut menggantikan Pasal 34 & 27
UUD 45 yang bermakna terlalu sempit. Dalam Pasal
34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 disebutkan "Fakir Miskin dan Anakanak

terlantar

dipelihara

oleh

dan

kesinambungan antar pemerintah bervariasi.

Sosial di Indonesia

P

sosial

Negara"

dan

selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) "Bahwa tiaptiap warganegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" yang
memiliki pendekatan terlalu sempit.

pemerintah Indonesia

dengan dukungan World Bank mulai mendorong
skema

Bansos

yang

diyakini

sebagai

Jaring

Pengaman Sosial (JPS). Pada awal pelaksananaanya
JPS bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan.
Selain itu Skema ini diarahkan pada peningkatan
capaian pendidikan, menjaga kualitas kesehatan
dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui
pemberdayaan dan program padat karya. Bentuk
JPS selama ini masih berupa skema bansos yang
sifatnya terbatas baik dari sisi sasaran dan
durasinya. Bansos memiliki pengaruh kuat dalam
menghadirkan jaring pengaman karena dapat
membantu

rumah

tangga

untuk

memenuhi

kebutuhan dasar secara cepat dalam situasi krisis.
Selanjutnya,
bansos

di

berbekal
masa

pengalaman

krisis,

persepsi

mengelola
Pemerintah

Indonesia tentang bantuan sosial telah berkembang
relatif cepat meskipun perjalanan asuransi sosial
mengalami stagnansi. Pada tahun 2007, pemerintah
melanjutkan program JPS dengan program PKH.
Dengan tujuan untuk pengurangan kemiskinan,
bantuan sosial tetap dilaksanakan dalam bentuk
tunai, kepada target tertentu yaitu masyarakat
miskin disertai sejumlah syarat yaitu keluarga

Social

penerima dana wajib memeriksakan kesehatan ibu

Protection System Review of Indonesia (2019),

rutin untuk menjaga kesehatan keluarga dan

menyebut bahwa perlindungan sosial di Indonesia

anaknya dan anak usia sekolah wajib bersekolah.

mendapatkan momentum penting dan memainkan

Penerima manfaat PKH secara langsung adalah ibu

peran yang semakin besar dalam pembangunan

hamil, anak usia dini, anak sekolah (SD, SMP, SMA),

Indonesia pasca reformasi pada 1998. Jika dirunut,

lanjut usia 70 tahun ke atas, dan penyandang

tiga presiden terpilih: Megawati Sukarnoputri

disabilitas berat. Besaran bansos PKH berbeda

(2001-04), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-14),

untuk setiap kategori penerima. Ketentuan secara

dan

telah

spesifik mengenai PKH diatur dalam Peraturan

berkontribusi dalam evolusi perlindungan sosial di

Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018

Indonesia.

tentang Program Keluarga Harapan (Permensos

Selanjutnya,

Joko

laporan

Widodo

OECD

berjudul

(2014-sekarang)
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1/2018). Program ini masuk ke dalam kategori

Research Institute (2020) menganalisis proyeksi

conditional cash transfer (bantuan tunai bersyarat)

peningkatan angka kemiskinan di Indonesia akibat

bagi rumah tangga berpendapatan rendah (miskin

pandemi yaitu bahwa terdapat sekitar 1,2 juta

dan rentan) yang telah terdaftar dalam Data

penduduk

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

mengestimasi COVID-19 akan menekan angka

Selain PKH, sejumlah program bansos dengan
jumlah penerima yang cukup banyak antara lain
Rastra, PIP, dan BPNT. Adapun Rastra merupakan
program

penyediaan

Studi

ini

juga

pertumbuhan ekonomi antara 1 sampai 4 persen
yang sebelum pandemi diproyeksikan akan berada
pada angka 5 persen pada 2020.
Simulasi dampak akibat pandemi yang dilakukan

masyarakat miskin; Program Indonesia Pintar (PIP,

The Smeru Research Institute (2020) tersebut

Bantuan Siswa Miskin). Rastra terintegrasi dengan

memunculkan skenario di mana angka kemiskinan

sistem

Bantuan

dari 9,2 persen pada bulan September 2019

Selain PKH periode

meningkat menjadi 9,7 persen pada akhir tahun

masa 2004-2014, Indonesia juga memperkenalkan

2020. Artinya, terdapat 1,3 juta orang akan

makanan

Pangan Non Tunai (BPNT).

bersubsidi

terdampak.

bagi

voucher

beras

akan

elektronik,

Tabel 1. Bantuan Sosial Tambahan di Indonesia Akibat Pandemi

bantuan sosial tambahan, tetapi dengan nama lain

terperosok dalam kemiskinan. Dalam skenario

yaitu Bantuan Langsung Tunai- BLT (bukan

dampak yang lebih buruk, angka kemiskinan akan

sembako) dan dikirimkan langsung kepada rekening

meningkat pada angka 12,4 persen, yang artinya

penerima manfaat atau melalui kantor pos. Hingga

terdapat 8,5 juta orang lebih menjadi miskin. Angka

kini, istilah BLT dikenal sebagai warisan dari

ini dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

yang mencatat terjadi penambahan penduduk

Perkembangan PKH turut mewarnai kebijakan
bansos di Indonesia pada masa pandemi. PKH
merupakan bansos reguler untuk mencegah dampak
sosio-ekonomi terhadap kelompok rumah tangga
berpendapatan rendah akibat Covid19. The Smeru

miskin baru dari perbandingan periode Maret 2020
ke Maret 2021 sebanyak 1,12 juta orang. Dengan
demikian jumlah penduduk miskin per Maret 2021
sebesar 27,54 juta orang atau 10,14 persen dari
jumlah penduduk Indonesia. Tingginya angka
kemiskinan dan kerentanan pada rumah tangga
|
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tentu akan sulit dihadapi jika tidak dimitigasi

Berdasarkan alokasi anggaran di atas, skema PKH

melalui mekanisme jaring pengaman sosial yang

mengalami perubahan desain jumlah penerima

efektif. Perlu mekanisme yang tepat dan benar agar

manfaat, anggaran, dan jangka waktu pencairannya.

masyarakat tidak terjebak dalam kemiskinan kronis

Dari sisi total anggaran, terdapat tambahan

dapat dapat memulihkan penghidupan setelah

Rp8,3 triliun yang semula Rp29,1 triliun. Selain itu,

pandemi berakhir.

indeks bantuan per komponen mengalami kenaikan

Pada 2020, Kementerian Sosial, meluncurkan
kebijakan pengaman sosial berupa bantuan sosial
untuk memperkuat perlindungan sosial bagi rumah
tangga/keluarga/individu yang miskin dan rentan
dalam bentuk PKH yang secara reguler diberikan
kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di
seluruh provinsi di Indonesia yang kemudian
mendapatkan pembaharuan DTKS per bulan Januari
2020, dimana terdapat 29 juta keluarga dan 97 juta

mencapai 25 persen yang akan diberikan kepada 10
juta KPM. Artinya terdapat kenaikan jumlah
penerima

manfaat

sebesar

8.69

persen

dibandingkan pada akhir tahun 2019 yang mencapai
9,2 juta KPM. Dari sisi pencairan PKM menerima
bantuan di setiap bulan selama 12 bulan yang
sebelumnya per triwulan. perubahan pada 3 elemen
PKH sebelum dan sesudah pandemi dapat dipetakan
sebagai berikut:

individu yang telah masuk ke dalam data statistik

Proliferasi program bansos secara institusi dan

tersebut.

administrasi program telah memajukan Indonesia

Tantangan yang dihadapi pemerintah pada awal
2020 adalah memastikan desain pemberian bantuan
sosial, dapat memperluasan cakupan penerima
manfaat, alokasi anggaran maupun penambahan
durasi dan frekuensi pencairan karena sampai awal
2020, baru terdapat 34 persen yang telah menjadi
bagian dari penerima PKH (The Indonesia Institute,
2020). Dengan kata lain, masih terdapat 19,14 juta
keluarga yang belum mendapatkan manfaat PKH.
Berikut alokasi anggaran JPS untuk merespon
dampak COVID-19.

dengan 3 cara: (i) Kemampuan dan kapasitas teknis
pemerintah Indonesia meningkat dan membaik.
Misalnya data warga penerima manfaat terus
diperbaiki termasuk dengan adanya TNP2K yang
memperbaiki pendataan penerima PKH hingga hari
(DTKS). (ii) perluasan perlindungan berkembang
dari hanya merawat anak jalanan, rumah jompo dan
rumah yatim piatu. (iii) menyediakan program
dukungan dan kebijakan bagi Pemda di seluruh
Indonesia sebagai bentuk dukungan kepada warga
rentan dan marjinal.

Tabel 2. Perbedaan Cakupan Penerima Manfaat Sebelum dan Setelah Krisis Covid-19
Kriteria
Cakupan Penerima Manfaat
Alokasi Anggaran
Alokasi Anggaran

Sebelum Krisis
9.2 Juta KPM (Tahun 2019)

Saat Krisis Covid-19
10 Juta KPM

29.13 Triliun

37.4 Triliun (Penambahan 8.3
Triliun) atau perubahan
anggaran mencapai 25%

|
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Frekuensi Pencairan

Setiap 3 (tiga) Bulan
1.
2.
3.
4.

Januari – Maret
April -Juni
Juli – Agustus
Oktober – Desember

Setiap bulan dari April sampai
Desember 2020

Sumber: The Indonesia Institute, 2020.
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BAB 3

serta terdapat bantuan iuran yang dibayar oleh

Perkembangan

mampu sebagai peserta program. Pengertian diatas

Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak
menunjukan Jamsos memiliki prinsip pendekatan

Sistem Jaminan Sosial

hak dan universalitas. Artinya jaminan untuk hidup
layak merupakan hak setiap warga terlepas dari
kemampuannya untuk turut mengiur atau tidak.

Pengertian Jamsos berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah
adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak yang tata cara
penyelenggaraannya diatur dalam Sistem Jaminan
Sosial

Nasional

oleh

beberapa

badan

penyelenggaraan jaminan sosial. Dalam sistem
jaminan

sosial

simpanan/iuran

terdapat
wajib

untuk

mekanisme
mendapatkan

perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang
menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya

Namun pada realitasnya, jamsos merupakan hak
istimewa bagi segelintir orang saja. Khususnya sejak
akhir 1960-an sampai dengan 1990-an, skema
Jamsos hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri
sipil

dan

pegawai

sektor

swasta

formal

di

perusahaan menengah dan besar. Sebagian besar
penduduk, yang mata pencahariannya di sektor
informal, harus bergantung pada perlindungan
sosial informal dari keluarga dan komunitas.
Meskipun mengalami perkembangan, Jamsos di
Indonesia selalu berada dalam karakteristik tipe
rezim kesejahteraan yang serupa sebagaimana
diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3: Perkembangan dan perubahan rezim kesejahteraan Indonesia dari 1970an - sekarang.2
Karakteristik utama

Tipe rezim
kesejahteraan

cakupan

1970an - 1990

Residual/

•

Productivist

selected

memainkan peranan penting dalam

kesejahteraan populasi produktif

distribusi kesejahteraan

yang berpartisipasi dalam sektor

Pengaturan kelembagaan

•

Institusi keluarga dan komunitas

Perlindungan sosial didistribusikan

secara terbatas hanya pada populasi yang

Tujuan kebijakan sosial

•

Untuk meningkatkan

ekonomi formal; sekaligus
meningkatkan produktifitas nasional

dianggap produktif (pegawai negeri, militer
dan karyawan)
Institusi keluarga dan komunitas

Untuk mempertahankan

2000an -

Residual/

•

sekarang

selected

memainkan peranan penting dalam

tingkat minimum konsumsi rumah

distribusi kesejahteraan

tangga dan meningkatkan PDB

Protective

•

Program ketenagakerjaan dan

•

•

Untnuk melindungi

perlindungan pendapatan ditempatkan

kelompok masyarakat yang paling

sebagai prioritas kebijakan utama

rentan secara ekonomi

dibandingkan program sosial lainnya
Reformasi Perlindungan Sosial: Meningkatkan Integrasi dan Kerapatan Jaring Pengaman Sosial
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Institusi keluarga dan komunitas

2000an

Residual/

•

Informal

selected

memainkan peranan penting dalam

Untuk mengurangi dampak

•

parah dari krisis ekonomi

distribusi kesejahteraan

liberal

Bansos didistribusikan secara

•

selektif kepada kelompok sasaran
Institusi keluarga dan komunitas

Untuk menciptakan inklusi

2014 -

Quasi-

•

sekarang

universal

memainkan peranan penting dalam

sosial bagi seluruh pekerja lintas

Informal –

distribusi kesejahteraan

sektor

inklusif

•

•

Layanan kesejahteraan berbasis

(dalam tahap transisi)

swasta mengambil perna pelengkap dalam
diskribusi kesejahteraan Bersama negara
Jamsos universal yang dikelola

•

pemerintah mulai dikembangkan untuk
pekerja sektor informal dan formal
Status pekerjaan dan tingkat

•

pendapatan menentukan manfaat jamsos
Sumber: Yuda (2021): Kebijakan Sosial di Asia Timur

Sistem

perlindungan

sosial

Indonesia

mulai

berkembang khususnya sejak amandemen tahun

miskin, skema iuran untuk wiraswasta dan skema
jaminan sosial wajib bagi pekerja sektor formal.

2002 dimana konstitusi Indonesia mengakui hak

Jaminan sosial secara umum mensyaratkan peserta

semua orang atas jaminan sosial, dan tanggung

memiliki sumber penghasilan yang relatif tetap

jawab Negara dalam pembangunan jaminan sosial.

untuk

UU SJSN menggunakan pendekatan rumah tangga

penghasilannya untuk membayar iuran. Hak dari

dengan

masyarakat

peserta atas manfaat dari program jaminan sosial

termiskin, skema iuran (dengan iuran nominal dan

dijamin oleh catatan kontribusinya. skema jaminan

bersubsidi) untuk wiraswasta dan pekerja ekonomi

sosial di Indonesia saat ini mencakup skema

informal, dan skema jaminan sosial wajib (dengan

jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

skema

non-iuran

untuk

iuran ditetapkan dalam persentase upah) bagi

dapat

mengalokasikan

]sebagian

pekerja sektor formal dan tanggungannya.

Undang-Undang tentang Penyelenggara Jaminan

Tonggak pentingnya adalah implementasi progresif

pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional,

dari Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional (UU

menetapkan bahwa jaminan kesehatan universal

No. 40/2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial

dimulai pada tahun 2014, sementara jaminan

Nasional).

mengamanatkan

kecelakaan

Undang-undang

Sosial Kesehatan (No. 24/2011), yang menjabarkan

kerja,

hari

tua,

dan

kematian

perluasan cakupan jaminan sosial untuk seluruh

diperkirakan akan dimulai pada tahun 2015. Badan

penduduk dalam kategori kesehatan, cedera kerja,

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS

hari tua, dan kematian pencari nafkah. UU tersebut
menerapkan skema non-iuran untuk masyarakat

Kesehatan) resmi beroperasi sejak 1 Januari 2014.
BPJS Kesehatan bertugas memberikan jaminan
kesehatan kepada seluruh penduduk, melalui skema
iuran dan non iuran, dan diharapkan secara
|
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bertahap

memperluas

kepesertaannya

dan

jangkauannya untuk mencapai cakupan universal.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(BPJS Ketenagakerjaan) yang semula dikelola oleh
empat BUMN dikonsolidasikan ke dua badan
penyelenggara

jaminan

sosial

publik:

BPJS

Kesehatan (Kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan
(Ketenagakerjaan).

BPJS

Ketenagakerjaan

jaminan sosial, skema Jaminan Ketenagakerjaan
baru diadopsi dan saat ini sedang dalam proses
diluncurkan oleh lembaga jaminan sosial nasional.
Mengingat

perkembangan

merupakan

waktu

yang

yang

terjadi,

tepat

ini

untuk

mengkonsolidasikan upaya pemerintah Indonesia
dalam membangun sistem perlindungan sosial
nasional yang lebih komprehensif.

(Ketenagakerjaan) yang baru diluncurkan pada
tahun 2015. Pada tahun 2020, setelah reformasi
Sampai

SJSN

beroperasi

penuh,

sistem

perlindungan sosial pada prinsipnya terdiri dari
skema Jamsos berdasarkan undang-undang untuk
pekerja formal dan sistem bantuan sosial yang
dibiayai pajak (kesejahteraan masyarakat) sebagai
bagian dari rangkaian program anti kemiskinan dan
subsidi pemerintah yang lebih luas. Bersamaan
dengan pengembangan SJSN, perluasan Bansos juga
dilakukan

sebagai

komitmen

negara

untuk

meningkatkan cakupan masyarakat termiskin dan
paling rentan.

Gambar 1 : Skema Jaminan Sosial di Indonesia

Skema kontribusi dan non-kontribusi
yang didanai
dari pajak
yang
dikhususkan untuk kempok miskin dan
rentan.

Skema
kontribusi
didanai
kontribusi peserta jaminan.

dari

Sumber: TNP2K
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Jika dilihat dari mekanisme pembiayaanya, Jamsos adalah wujud gotongroyong sehingga prinsip
yang digunakan sedikit berbeda dengan bantuan sosial, bukan yang kuat membela yang lemah,
tetapi “semua warga memiliki resiko sosial dan resiko hidup yang sama, sehingga semua perlu
mempeoleh perlindungan dan dilindungi.” landasan sosial moralnya adalah “satu untuk semua
dan semua untuk satu”. Atas dasar ini, sumber pendanaan mesti dikumpulkan dari iuran peserta
yang dinilai mampu dan dari semua potensi sumber dana terluas yaitu pembayaran pajak.

Jaminan Sosial - Tenaga Kerja (Jamsos TK)
Tujuan jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk
memberikan perlindungan kepada pekerja dan

menjadi penghambat dalam pelaksanaan Jamsostek
secara merata. Gambar 2 menunjukan bagaimana
tata kelola sistem jaminan sosial ketenagakerjaan
yang berlaku saat ini.

keluarganya dari berbagai resiko pasar kerja, seperti

Gambar 2: Tata kelola Jamsos Ketenagakerjaan di

resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah,

Indonesia

kecelakaan

kerja,

sakit,

cacat,

lanjut

usia,

meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial
tenaga kerja diharapkan akan dapat memberikan
ketenangan bekerja kepada pekerja, dan sebagai
timbal-baliknya

diharapkan

pekerja

akan

meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja

Implikasinya, sampai pada September 2019, Jamsos
TK hanya mencakup 23% atau hanya 37 juta jiwa
penduduk usia produktif yang memiliki jaminan
sosial ketenagakerjaan (sebagian besar pekerja
Penerima Upah/PU) dan diantaranya memiliki

mereka.

Jaminan Pensiun terutama pegawai pemerintahan

Program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia

TASPEN dan PT. ASABRI.

(ASN), pegawai militer dan kepolisian (melalui PT.

sesungguhnya sudah mulai dirintis sejak tahuntahun awal kemerdekaan, yaitu ketika UndangUndang

(UU)

No.

33

Tahun

1947

tentang

“Kecelakaan Kerja” dan UU No. 34 Tahun 1947
tentang

“Kecelakaan

Perang”

diberlakukan.

Setahun berikutnya diluncurkan UU Kerja No. 12
Tahun 1948 yang mengatur tentang “Usia Tenaga
Kerja, Jam Kerja, Tempat Kerja, Perumahan, dan
Kesehatan

Buruh.

Akan

tetapi,

mekanisme

pengelolaan yang masih bersifat monopoli akan

Kepesertaan Jamsos TK di Sektor Formal dan
Informal masih terhitung rendah. Pada kelompok
formal, hanya 38,4% pekerja formal menjadi peserta
Jamsos Ketenagakerjaan. Pada kelompok informal,
kepesertaan bahkan hanya mencapai 0,2%. Lebih
jauh, proporsi pekerja perempuan yang memiliki
Jamsos Ketenagakerjaan lebih rendah dibandingkan
laki-laki yaitu hanya 33,8% perempuan berbading
66,2% (TNP2K, 2020).
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Sumber: TNP2K, 2020
Di bawah pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, program Jamsos TK meliputi berbagai perlindungan yang
cukup komperhensif. Terdiri dari skema jaminan hari tua, santunan kematian, dan cacat pekerja yang
mencakup semua warga negara Indonesia, terlepas dari apakah mereka pekerja formal, pekerja informal,
atau wiraswasta. Namun, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang jamsos menjadikan kepersertaan
masyarakat khususnya pekerja informal menjadi sangat rendah.
Dalam studi Prakarsa (2021) ditemukan adanya gap mengenai pengetahuan masyarakat tentang Jamsos TK
termasuk didalamnya JKK dan JKM. Secara umum, responden dalam studi tersebut memiliki persepsi bahwa
JKK dan JKM merupakan program asuransi pemerintah yang hanya diperuntukkan untuk pekerja formal.
Secara umum, informan juga tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai program JKK dan
JKM. Istilah BPJS lebih populer, meskipun kebanyakan dari mereka tidak cukup paham bahwa terdapat dua
badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut varian
program jamsos yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya pengetahuan terkait dengan program
Jamsos yang ada berimplikasi pada rendahnya kepersertaan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta
Jamsos.

JP dan JHT
Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang
layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia
pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang
dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar
dan telah membayar iuran baik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya
dari pemberi kerja baik perseorangan atapun berbadan hukum. Jaminan pensiun diberikan dalam bentuk
manfaat pasti apabila memenuhi persyaratan minimal masa iuran 15 tahun dibayarkan secara berkala. Jika
masa iuran kurang dari 15 tahun maka akan dibayarkan sekaligus. Besaran iuran program jaminan pensiun
ditetapkan 3% yang berasal dari pemberi kerja 2% dan dari pekerja 1%. Upah maksimum yang digunakan
perhitungan iuran ditetapkan Rp7.000.000,-.10 Jenis manfaat pensiun ini terdiri dari manfaat pensiun hari
tua, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun janda/duda, manfaat pensiun anak, dan manfaat pensiun
orang tua.
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Sedangkan JHT Menurut PP No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua, JHT adalah
manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia,
atau mengalami cacat total tetap. Besaran JKT dihitung secara akulumatif atas iuran yang dibayarkan
termasuk hasil pengembangannya. JHT didaftarkan oleh pemberi kerja atau individu yang bekerja kepada
penyelenggara jamsostek. Artinya JHT merupakan program asuransi sosial yang dapat diikuti baik oleh
pekerja formal ataupun informal. BPJS Ketenagakerjaan telah membuka program ini bagi Program Bukan
Penerima Upah (BPU) untuk dapat mengakses berbagai jenis jaminan diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Tabel 4. Jenis Jaminan pada Program Hari Tua
Tujuan

Jaminan Hari Tua

Jaminan Pensiun

Tabungan dari bagian pendapatan

Mengganti pendapatan bulanan pada

selama aktif bekerja yang

untuk memastikan kehidupan dasar

disisihkan unutk bekal memasuki

yang layak saat memasuki hari tua

hari tua
Pembayaran Manfaat

Sekaligus /Lumpsum

Bulanan

Besar manfaat

Akumulasi iuran ditambah hasil

Dihitung dengan formula tertentu

pengembangan

berdasarkan masa iur, upah selama
memasuki masa iur, dan factor manfaat
(factor akrual)

Mekanisme

Tabungan Wajib

Asuransi Sosial

Bentuk Program

Tabungan atau provident fund

Manfaat Pasti

Risiko harapa hidup

Ditanggung sendiri secara

Ditanggung Bersama secara kolektif

yang semakin Panjang

individual oleh peserta

(pooling of risks) oleh peserta

Penyelenggaraan

JKK dan JKM

manfaat berupa uang tunai yang akan diberikan

Program JKK adalah program yang memberikan

kepada ahli waris ketika peserta program meninggal

perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang
terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan
yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju
tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran JKK
dibayarkan sepenuhnya oleh pemberi kerja dan
nominalnya lebih kecil dibanding iuran lain dari
BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya iuran berkisar
antara 0,24% sampai 1,74% dari upah karyawan,
tergantung

pada

tingkat

risiko

lingkungan

pekerjaan, yang besarannya dievaluasi paling lama
2 tahun sekali. Adapun JKM berdasarkan peraturan
Pemerintah No. 44 Tahun 2015, program Jaminan
Kematian (JKM) adalah program yang memberi

dunia yang bukan karena kecelakaan kerja disaat
peserta masih dalam masa kerja atau belum
memasuki masa pensiun. Iuran program JKM adalah
sebesar 0,3% dari upah karyawan per bulan.
Jaminan Kematian (JKM) ini memiliki banyak
manfaat untuk pekerja yang terdaftar seperti 1).
Santunan kematian berupa manfaat uang tunai
kepada ahli waris ketika peserta meninggal bukan
Persoalan lain yang muncul dari Jamsos
adalah kehawatiran masyarakat dalam
persoalan birokrasi yang rumit yang didasari
pada pengalaman negatif terkait kepesertaan
mereka pada program JKN. (PRAKARSA,
2020).
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karena kecelakaan kerja. 2) Santunan berkala

diperuntukan

selama 24 bulan yang dibayar sekaligus, biaya

masyarakat mengklaim memiliki keinginan dan

pemakaman, bantuan beasiswa Pendidikan. Selain

kemampuan bayar untuk berpartisipasi sebagai

itu manfaat yang didapat peserta program JKM

peserta meskipun situasi pandemi memunculkan

secara angka keseluruhan berupa santunan senilai

kekhawatiran yang dipengaruhi oleh persoalan

total Rp 42.000.000.

ritme dan upah kerja yang tidak menentu.

Secara umum, terdapat

untuk

pekerja

formal.

Padahal

persepsi keliru yang terjadi di masyarakat dimana
menilai JKK dan JKM hanyalah program yang

Jaminan Sosial - Kesehatan
Tepat pada 1 january 2014, pemerintah Indonesia meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional
sebagai upaya untuk mencapai Universal Healthcare Coverage (UHC) atau Cakupan Layanan Kesehatan
Semesta. Artinya pemerintah Indonesia melalui JKN berambisi untuk memberikan hak pelayanan Kesehatan
kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam kamus WHO, UHC diterjemahkan sebagai berikut:

“Universal health coverage (UHC) means that all people and communities can use the
promotive, preventive, curative, rehabilitative and palliative health services they need, of
sufficient quality to be effective, while also ensuring that the use of these services does not
expose the user to financial hardship”
Sedangkan tujuan utama JKN adalah

“menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Misi utama program JKN adalah menjamin akses
terhadap layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis setiap orang yang bermukim di
Indonesia dan menghindarkan setiap orang dari jatuh miskin akibat beban biaya berobat
ketika suatu musibah penyakit menimpa mereka”
Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
sebagai jaminan kesehatan sosial. JKN merupakan asuransi sosial kesehatan nasional yang bersifat wajib.
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, baik kepada
yang telah membayar iuran secara mandiri atau dibayarkan oleh pemerintah. JKN memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat melalui dua fasilitas kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
Selanjutnya, klaim keberhasilan pencapaian UHC menurut WHO dalam laporan PRAKARSA (2020) adalah
jika program yang dilaksanakan dapat memenuhi 3 dimensi berikut, yaitu: “Pertama, memastikan bahwa
|
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seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan esensial yang bermutu sesuai dengan
kebutuhannya. Kedua, masyarakat terhindar dari pengeluaran kesehatan katastropik (catastrophic
healthcare expenditure), yaitu pengeluaran untuk kesehatan rumah tangga melebihi 40 persen dari
pendapatan yang tersisa setelah memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, seluruh masyarakat mendapatkan
perlindungan layanan kesehatan. Jika seluruh dimensi ini tercapai, maka dapat dikatakan bahwa suatu
negara telah mencapai UHC”.
Dilihat pada tahun-tahun sebelum disahkannya JKN, upaya untuk mencapai UHC di Indonesia dilakukan
melalui pendekatan pelayanan kesehatan yang dibiayai pemerintah bagi masyarakat miskin dan rentan serta
bagi pembiayaan mandiri bagi pekerja formal. Pada fase pengembangannya, melalui JKN hak pelayanan
kesehatan diberikan secara luas bagi kelompok miskin dan hampir miskin melalui skema PBI (Penerima
Bantuan Iuran) dan Mandiri atau bagi mereka yang dinilai memiliki kemampuan untuk berkontribusi. JKN
menjadi salah satu program jaminan sosial dalam bidang Kesehatan yang memberikan hak Kesehatan secara
universal. Dengan skema kepesertaan iuran dan subsidi, JKN mempu memenuhi hak layanan Kesehatan
tanpa terkecuali. JKN juga mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari dunia international.

JKN-KIS menjadi salah satu barometer utama di dunia, khususnya untuk jaminan sosial
di bidang kesehatan. Berbagai apresiasi dan penghormatan yang diterima pada forum
tertinggi ISSA kali ini membuktikannya sekali lagi dan semoga program mulia ini
benar-benar meningkat dan dirasakan bermanfaat khususnya bagi seluruh masyarakat
Indonesia.
Direktur BPJS Kesehatan, pada 33rd General Assembly World Social Security Forum
(WSSF) 2019.

Namun demikian, masih terdapat persoalan pada sistem JKN saat ini dimana potensi hilangnya akses hak
Kesehatan bagi kelompok menengah seperti yang diuraikan pada tabel berikut:
Tabel 5. Persoalan Sistem JKN Di Indonesia
Jangkauan Populasi

Kelompok

Kelompok

Kelompok

berpenghasilan rendah

berpengasilan

berpenghasilan tinggi

menengah

(kelompok

tengah yang hilang)
Menjadi peserta melalui
skrining

DTKS

menerima
pemerintah
skema JKN - PBI

untuk

Kelompok
Secara

dari mendaftarkan
melalui

sukarela sektor
diri menjadi

pekerja

formal
peserta

di

yang
JKN

menjadi peserta mandiri

melalui dan dibayarkan

JKN

oleh pemberi kerja
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Potensi hilangnya kelompok tengah sebagai peserta

membutuhkannya atau tidak. Data aktivitas iuran

JKN tidak dapat dilepaskan dari kapasitas fiskal

untuk PPU pegawai negeri belum terekam per

pemerintah

terlaksananya

keluarga. Kepesertaan adalah pilar penting program

program khususnya bagi kelompok rentan tak

JKN, sebab mencerminkan kemampuan program

terkecuali kelompok tengah. Pada tahun ini,

dalam mencapai target cakupan kesehatan semesta.

Program JKN telah mencakup 84 persen atau

Kepesertaan JKN yang saat ini mencapai 84 persen

sebanyak 224 juta penduduk dari total 269 juta

dinilai belum sesuai target pencapaian yaitu

penduduk Indonesia pada akhir tahun 2019. Buku

mencakup total populasi atau 100 persen pada

ini merekam kenaikan signifikan jumlah peserta

tahun 2019. Dari sisi kategori kepesertaan, jumlah

sejak dimulainya program JKN, yaitu bertambah

terbanyak peserta JKN adalah berasal dari kelas 3

dari 133 juta pada tahun 2014 menjadi 224 juta per

dan peserta segmen PBI APBN, yaitu sebesar 96 juta

akhir Desember 2019. Kecuali untuk kelompok

penduduk atau 43 persen dari total peserta JKN pada

PBPU, buku ini belum dapat menyajikan informasi

tahun 2019. Hal ini membuktikan pemerintah telah

apakah 224 juta peserta tersebut merupakan peserta

menunaikan kewajibannya dalam menjamin peserta

aktif dalam arti rutin membayar iuran dan aktif

JKN yang kurang mampu melalui subsidi dan APBN

mengakses

lewat peserta PBI.

dalam

mendukung

pelayanan

kesehatan

jika
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BAB 4

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta

Penganggaran

diikuti dengan pelimpahan sumber pendanaan

keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga
berupa perpajakan dan juga dana transfer ke daerah

Perlindungan Sosial

sebagai sumber pendanaan daerah.
Desentralisasi Fiskal sudah dilaksanakan secara

P

erencanaan dan penganggaran adalah suatu
proses yang terintegrasi yang dilakukan
setiap tahunnya baik dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan APBN yang berlangsung setiap
tahunnya, adalah suatu siklus proses perencanaan
dan penganggaran yang melalui beberapa tahapan,
yaitu :
penyampaian arah kebijakan presiden,

2.

Pagu Indikatif,

3.

Penyusunan renja K/L dan trilateral meeting,

4.

penyusunan pagu anggaran,

5.

Penyusunan RKA K/L dan Pagu Anggaran,

6.

Nota Keuangan,

7.

Penetapan UU APBN,

8.

Penetapan Alokasi Anggaran,

9.

RKA K/L dan Alokasi anggaran,

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan

daerah

(PKPD)

mengawali

pelaksanaan

penyempurnaan

pelaksanaan

desentralisasi fiskal.
Perbaikan

dan

desentralisasi fiskal terus dilakukan, salah satunya
melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dimana pemerintah berupaya

Kabupaten/Kota.
mekanisme

Dari

aspek

pembiayaan,

penyempurnaan

pemerintah

juga

memberikan perhatian yang tak kalah seriusnya.
Pengalokasian Dana Desa sebagai pemenuhan
amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga
menjadi bukti komitmen tersebut.
Pelaksanaan desentralisasi fiscal dapat dilakukan
dari sisi pendapatan dan belanja. Desentralisasi

11. DIPA.

fiscal pada pendapatan dapat dilakukan dengan

Hal yang sama dan tidak jauh berbeda juga
pada

proses

perencanaan

dan

penganggaran di Daerah (APBD).
Otonomi

Daerah

diberlakukannya

memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk
mengelola pendapatan daerahnya sendiri yang
bersumber

dari

pajak

dan

retribusi

daerah,

pelaksanaannya juga didasarkan potensi masing –
yang

dimulai

semenjak masa reformasi, kemudian diikuti pula
oleh

daerah serta UU nomor 25 tahun 1999 tentang

antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

10. Keppres rincian anggaran,

Pelaksanaan

Undang (UU) no 22 tahun 1999 tentang pemerintah

melakukan penguatan pembagian kewenangan

1.

dilakukan

resmi sejak 1 januari 2001. Pengesahan Undang –

desentralisasi

fiskal.

Pelaksanaan desentralisasi tak lain ditujukan untuk

masing daerah.

Sementara itu pelaksanaan

desentralisasi fiskal pada belanja lebih kepada
pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk mengelola pengeluaran daerahnya sendiri.

menciptakan dan mendorong kemandirian daerah.
Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah,
yang

melimpahankan

kewenangan

pada

pemerintah daerah dalam berbagai bidang kecuali
untuk bidang bidang politik luar negeri, pertahanan,
|

30

Tak dipungkiri, pengeluaran daerah kerap kali lebih

Rerata realisasi belanja pemerintah pusat sebesar

tinggi dari pendapatan asli daerahnya, sehingga

Rp1.210,16 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan

diperlukan tambahan dana yang bersumber dari

sebesar 11 persen. Sedangkan anggaran TKDD yang

dana transfer dari pusat dalam bentuk TKDD untuk

ditransfer ke daerah berfluktuatif. Rerata realisasi

mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi

TKDD

yang

ditransfer

ke

daerah

berjumlah

Grafik 1. Proporsi Belanja Negara
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baik antar daerah.

Rp612,03 triliun, dengan rerata pertumbuhan

Anggaran belanja negara terbagi dalam 2 kategori
besar yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja
transfer keuangan dan dana desa (TKDD).
Realisasi

belanja

BELANJA NEGARA

pemerintah

pusat

terus

membengkak. Selama kurun waktu 2010-2020

sebesar 9 persen.
Belanja Pemerintah pusat berdasarkan fungsi
terbagi kepada 11 fungsi, salah satunya adalah
fungsi perlindungan sosial.
2016-2020

rerata

realisasi

Dalam kurun waktu
anggaran

untuk

perlindungan sosial sebesar Rp181,00 triliun.

Tabel 6.: Proporsi Belanja Fungsi Perlindungan Sosial ditinjau dari APBN 2018 - 2021

Sumber: APBN 2019-2021, diolah FITRA
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Alokasi Belanja Pemerintah untuk Fungsi Perlindungan Sosial tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 226,4
triliun, atau naik sekitar Rp 25,6 triliun tahun 2019 Rp 200,8 triliun. Secara persentase Belanja untuk Fungsi
Perlindungan Sosial tahun 2020 (Outlook) turun 0,7 persen dari 13,4% pada 2020 menjadi 12,7% pada 2020
Outlook. Juga menurut di tahun 2021 (M) menjadi 13,3%. Penurunan ini disinyalir karena peningkatan
Belanja untuk Fungsi Pelayanan Umum yang naik cukup drastis, baik secara nominal maupun persentase.
Meski demikian, Belanja untuk Fungsi Perlindungan Sosial masih menempati peringkat ketiga distribusi
setelah Fungsi Pelayanan Umum dan Fungsi Ekonomi.
Penganggaran Bantuan Sosial: Sebelum dan Di Masa Covid-19
Indonesia memiliki ragam bentuk Bantuan Sosial (Bansos), terdapat program yang reguler dan non reguler
yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga, hal ini dikarenakan pertimbangan tugas fungsi
dan kewenangan masing lembaga pemerintah l.

Grafik 2. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi
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Untuk mensinergikan tupoksi dan kewengan tersebut, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo
dibentuklah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang
bertanggungjawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan pembangunan manusia
dan kebudayaan. Dalam

fungsinya

tersebut,

salah

satu kewenangan yang diberikan adalah

mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. 1
Program-program Bansos untuk rakyat pra dan pasca pandemi covid-19 2 merupakan bagian dari upaya
perlindungan sosial sebagaimana perintah konstitusi dan undang-undang, mempunyai peranan yang sangat
krusial, mengingat kemiskinan masih menjadi tantangan Indonesia, masih terjadi ketimpangan ekonomi

1
2

Lihat Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK
Lihat tabel 2.1: Jenis Bantuan Sosial Sebelum dan Sesudah Covid-19
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dan distribusi kepemilikan aset. Sebelum covid-19, pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran
Bansos sebesar (lihat jenis-jenis bansos di tabel di bawah ini)
Bantuan sosial diharapkan mampu menjaga tingkat konsumsi terutama bagi masyarakat miskin dan rentan
miskin terlebih efek yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19. Sehingga Pada tahun 2020 (masa pandemi
Covid-19) Pemerintah menambah beberapa program Bansos antara lain Bantuan sembako Jabodetabek (2,2
juta KPM), Bantuan Sosial Tunai non-Jabodetabek (9 juta KPM), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT
DD), Kartu Pra Kerja, dan beberapa bantuan sosial non reguler lainnya serta memperluas cakupan penerima
manfaat Bansos reguler. Pada tahun 2021, Skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kembali menjadi
prioritas Pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp. 699,4 triliun untuk penanggulangan
efek

pandemi

COVID-19.

Dari

total

alokasi

anggaran

tersebut

klaster bantuan sosial adalah sebesar Rp. 335,15 triliun, antara lain digunakan untuk program Kartu
Sembako, PKH, Bansos Tunai, dan BLT Desa (lihat tabel 2.1).

Tabel 7.: Jenis Bantuan Sosial Sebelum dan Pasca Covid-19
Anggaran (dalam triliun
No

Deskripsi

rupiah)
2019
Audited

2020

2021

I

Bantuan Sosial Reguler

1

Program Indonesia Pintar (PIP)

14,46

11,1

2

KIP Kuliah (Rp. 6,6 juta per semester)

1,32

10,1

3

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS PBI)

47,2

48,8

48,8

4

Program PKH

32,65

28,71

28,71

5

Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai/ Sembako

46,34

45,1

6

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

BLT DD

22,78

14,4

Subsidi/Diskon Listrik dan Abonemen

11,45

13, 5

Bantuan Sembako Khusus Jabodetabek (1,3 juta KK selama 3 bulan)

7,1

-

Bantuan Sosial Tunai (BST) di luar Jabodetabek (9 juta KK selama 3 bulan)

32,84

-

(RTLH/BSPS)
7

Subsidi Taris Tenaga Listrik 450 – 900 VA untuk Rumah Tangga

8

Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3kg

II

Bantuan Sosial Reguler Tanggap Covid-19

III

Bantuan Sosial Non Reguler Tanggap Covid-19

Bantuan Beras Bulog
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Bantuan Subsidi Gaji Kemenaker

29,81

Kartu Prakerja

19,98

20

BSU Guru Honorer Kemedikbud

2,94

-

BSU Guru Honorer Kemenag

1,13

-

Subsidi Kuota Internet Kemedikbud

3,82

Subsidi Kuota Internet Kemenag

0,24

Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta

12

Subsidi Kuota Internet (Paud 20Gb, SD-SMA 35Gb & Kuliah 50Gb)

4,98

Iuran JKP (Ciptaker)

1,55

Cadangan BST dan Internet (antisipasi perpanjangan)

25,01
Sumber: DJA Kemenkeu, diolah FITRA

Berdasarkan estimasi anggaran perlindungan sosial
baik sebelum atau setelah pandemi yang telah
diuraikan di atas, maka merujuk pada kerangka
konseptual Devereux and Sabates-Wheeler (2004),
yaitu

protective

(perlindungan),

preventive

(Pencegahan), promotive (promotif), transformative
(transfomatif) maka tampaknya Indonesia baru
berada pada kerangka protective atau perlindungan.
Bagaimana

Devereux

and

Sabates-Wheeler

menguraikan kerangka konseptual perlindungan

Preventif adalah upaya untuk untuk mencegah
deprivasi dan menangani langsung pengentasan
kemiskinan.

Langkah-langkah

ini

termasuk

asuransi sosial untuk 'kelompok rentan secara
ekonomi' – orang-orang yang telah miskin atau
rentan miskin yang memerlukan dukungan untuk
membantu

menghadapi

guncangan

mata

pencaharian mereka. Program asuransi sosial
mengacu pada sistem formal pensiun, asuransi

sosial dapat diketahui sebagai berikut:

kesehatan, tunjangan kehamilan dan tunjangan

Perlindungan adalah memberikan bantuan dari

tripartit antara pengusaha, karyawan dan negara.

pengangguran,

kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Tindakan
yang

dilakukan

adalah

menyediakan

jaring

pengaman yang ditargetkan secara sempit dalam
pengertian konvensional seperti bantuan sosial
untuk orang miskin kronis, transfer sumber daya
yang

ditargetkan

dalam

bentuk

tunjangan

disabilitas, hibah orang tua tunggal, dan pensiun
sosial yang dibiayai secara publik (di luar basis pajak,
dengan dukungan donor, atau melalui Lembaga
amal). Selain itu, perlindungan dilakukan dalam
bentuk layanan sosial untuk individu miskin dan
kelompok yang membutuhkan perawatan khusus,
termasuk panti asuhan dan panti asuhan untuk
anak-anak

terlantar,

dan

penghapusan

biaya

pendidikan dan kesehatan untuk memperluas akses
ke layanan dasar bagi orang yang sangat miskin

Promotif

seringkali

bertujuan

dengan

untuk

pembiayaan

meningkatkan

pendapatan dan kemampuan riil yang dicapai
melalui serangkaian program peningkatan mata
pencaharian yang ditargetkan pada rumah tangga
dan individu. Langkah-langkah promotif dalam
kerangka konseptual perlindungan sosial menuai
kritik karena dinilai terlalu jauh melampaui
konseptualisasi perlindungan sosial itu sendiri.
Namun, tujuannya bukan untuk

memperluas

cakupan untuk memasukkan (berpotensi) semua
inisiatif pembangunan, tetapi untuk fokus pada
langkah-langkah promotif yang memiliki stabilisasi
pendapatan setidaknya sebagai satu tujuan, atau
pada langkah-langkah perlindungan sosial yang
memiliki ambisi perlindungan dalam mencari kerja.
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Contohnya

termasuk

kredit

mikro

yang

dalam

usaha

kecil

untuk

diinvestasikan

menghasilkan pendapatan, sekaligus menstabilkan
pendapatan dan konsumsi.
Transformatif berusaha untuk mengatasi masalah
keadilan sosial dan pengucilan, seperti eksploitasi
pekerja, atau diskriminasi terhadap etnis minoritas.
Intervensi
kolektif

transformatif
untuk

mencakup

hak-hak

pekerja,

tindakan
perubahan

kerangka peraturan untuk melindungi 'kelompok
rentan

secara

sosial'

(misalnya

penyandang

disabilitas, atau korban kekerasan dalam rumah
tangga) dari pelecehan, serta kampanye sensitisasi
dan advokasi untuk meningkatkan kesetaraan sosial.
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Permasalahan Implementasi Bantuan Tunai
Bersyarat (BTB)

BAB 5

Permasalahan
Implementasi dan

Perluasan peneriman PKH di masa pandemi
merupakan

Tinjauan Sistem

komitmen

pemerintah

untuk

memastikan jaring pengaman melindungi lebih
banyak masyarakat rentan di masa pandemi.

Bagian ini memaparkan Analisa permasalahan

Namun demikian mekanisme perluasan yang

dalam implementasi program bantuan sosial sejauh

dilakukan mendapatkan kritik tajam dari perbagai

ini.

pada

pihak. Dalam studi The Indonesia Institute (2020),

permasalahan dalam implemetasi program PKH

tantangan pertama dalam penentuan sasaran

sebagai wujud dari Bantuan Tunai Bersyarat

penerima

(conditional cash transfer). Ada permasalahan

mempertimbangkan perubahan kondisi masyarakat

konseptual yang mendasar dalam memahami

secara cepat dan mampu menangkap kerentanan

bentang keseluruhan dari keberadaan program

terhadap

bantuan sosial di Indonesia. Sesuai rujukan Bank

Sedangkan, sumber data tersedia belum banyak

Dunia, bantuan sosial dilaksanakan dalam rangka

diperbaharui sehingga potensi salah sasaran dalam

menanggulangi kemiskinan. Penting dicatat bahwa

menggapai kelompok masyarakat berpendapatan

kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan

rendah atau miskin di situasi krisis menjadi tinggi.

temporer yang diakibatkan oleh kondisi kerawanan

Menurut

tertentu. Dengan demikian, program bantuan sosial

Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial,

perlu tetapdipahami sebagai program perlindungan

pembaruan terakhir DTKS adalah per bulan Januari

sosial

Penanggulangan

2020. Sedangkan, basis DTKS secara keseluruhan

dan

diperluas

merupakan data yang terhimpun secara masif pada

perspektifnya, dengan membangun sistem jaminan

tahun 2015 sehingga perubahan yang terjadi baik

universal dan pengembangan instrument dalam

sebelum ataupun sesudah pandemi tidak dapat

sistem pengelolaan pasar tenaga kerja nasional.

terpotret dalam DTKS. Hal ini diperparah dengan

Integrasi antara sistem pemerintah Daerah dan

situasi dimana pada 2019, terdapat sekitar 60

Nasional, antara Kementrian menjadi sebuah

kabupaten/kota

tantangan

pembaharuan data, sehingga akurasi data tentang

Tinjauan

lebih

(social

kemiskinan

sekarang.

protection).

harus

yang

khusus

beranjak

harus

mulai

diarahkan

difikirkan

dari

manfaat

krisis

adalah

keharusan

(shock-responsive

informasi

yang

Direktorat

tidak

dalam

targeting).

Jenderal

melakukan

rumah tangga yang tercakup dalam DTKS masih
sangat kurang (Berdasarkan telaah yang dilakukan
oleh (The SMERU Research Institute, 2020).
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Lebih lanjut SMERU menegaskan sejumlah KPM

dengan

perluasan tidak tepat sasaran dimana ditemukan

pendidikan. Pemerintah Indonesia pada tahun 2007

sejumlah persoalan seperti

tidak diperbaruinya

menguji coba program bantuan tunai bersyarat

nama KPM yang sudah meninggal, pindah alamat,

rumah tangga PKH melalui pemberian bantuan

ataupun tidak miskin/rentan. Sesuai riset SMERU di

tunai kepada lebih dari 300.000 rumah tangga

satu kecamatan yang menjadi obyek penelaahan

miskin di 7 provinsi. Saat itu, tujuannya adalah

ditemui persoalan pendataan sebagai berikut :

untuk

kualitas

dan

kesehatan

dan

diberikan kepada rumah tangga sangat miskin yang

perluasan yang tidak lolos verval. Bagi

memiliki anak atau ibu menyusui/hamil dengan

KPM yang tidak lolos verval tersebut, KKS

syarat

atas namanya akan ditahan. Pada PKH,

memenuhi

berbagai

kewajiban

terkait

kesehatan dan pendidikan.

ditemukan pula KPM perluasan yang
secara sosial-ekonomi layak, tetapi tidak

Beberapa rezim di atas menunjukan Indonesia

memiliki komponen PKH atau jumlah

berada pada ideologi bauran di mana interaksi

komponennya tidak sesuai. Apabila dana

negara, sektor swasta dan rumah tangga saling

bantuan sudah tersedia di rekening, KPM
tidak

meningkatkan

kesehatan

yang sangat miskin. Bantuan tunai triwulanan

458 dari 2.343 KPM Program Sembako

yang

layanan

pendidikan yang tertinggal di antara rumah tangga

Di satu kecamatan studi, misalnya, ada

perluasan

penggunaan

melengkapi

memenuhi

dalam

penyediaan

kesejahteraan

(Gough 2004b: 26). Selain itu, konsep bauran

komponen tersebut tetap bisa mencairkan

berdasarkan Gough (2004b) memodifikasi bauran

dan mendapatkan bantuannya. SMERU,

kesejahteraan

2020

dari

bentuk

segitiga

negara

kesejahteraan yang terdiri dari tiga aktor, yaitu,

Pembaruan data dan mekanisme pembagian PKH di

negara, pasar dan keluarga, menjadi persegi dengan

masa pandemic perlu terus dilakukan untuk dapat

menambahkan

menangkap

aktor

Kelompok

dinamika
informal

masyarakat

ekonomi
yang

menengah

dan

tercatat

berpotensi

sosial.
sebagai

masyarakat/komunitas

keempat

memainkan

karena

peran

sebagai

masyarakat/komunitas

kunci

dalam

memberikan

terperosok

perlindungan sosial khususnya bantuan sosial.

kedalam kondisi kemiskinan yang parah. Namun,

Selain itu pemberian bantuan didistribusikan secara

akibat pembaruan DTKS, kelompok ini bisa menjadi

selektif kepada kelompok sasaran.

kelompok paling rentan yang tidak terdeteksi radar
jaring pengaman sosial. Selain itu, mekanisme
distribusi PKH di masa pandemic membutuhkan
inovasi cerdas sehingga dapat meningkatkan
kemudahan

pencairan

dan

memperkuat

Melalui beragam model negara kesejahteraan yang
diurakan diatas maka diskusi kebijakan sosial di
Indonesia akan turut dipengaruhi secara a lot antara
dukungan universal hak-hak sosial dan dukungan

transparansi.

yang ditargetkan untuk individu dan keluarga yang

Bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga

negara

diyakini

mengatasi

ditargetkan dapat diringkas sebagai diskusi tentang

kemiskinan dan mencegah penularan kemiskinan

efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesejahteraan.

sebagia

membutuhkan.
strategi

untuk

kepada generasi selanjutnya (WB, 2011). Dilakukan
dengan memberikan pembayaran tunai secara
teratur kepada keluarga miskin dengan syarat
memenuhi kewajiban dasar yang biasanya terkait

Perdebatan

kesejahteraan

Universalisme

tentang

universal

kadang-kadang

dukungan
dan

yang

dikatakan

lebih

efektif dalam menurunkan kesenjangan ekonomi
dalam masyarakat tertentu. Hal ini terkait dengan
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pendekatan

yang

komprehensif

untuk

kesehatan dan gizi untuk anak-anak di usia dini,12–

kesejahteraan, mendukung standar hidup semua

14 yang dicapai sebagian karena syarat yang

warga negara yang tinggi daripada memberikan

diberikan sehingga penggunaan layanan Kesehatan

dukungan kepada mereka yang 'gagal' untuk

dimanfaatkan

mempertahankan standar hidup yang memadai

pemeriksaan Kesehatan bagi Ibu hamil dan

dalam hak mereka sendiri.

meningkatkan kehadiran anak di sekolah (Fernald

Penargetan, di sisi lain, sering dikatakan sebagai
strategi negara kesejahteraan yang lebih efisien
karena sumber daya secara khusus diarahkan pada
mereka yang memiliki risiko kemiskinan tertinggi
(Zagel & Hübgen, 2018). Penargetan yang lebih
sering digunakan oleh negara berkembang, dipilih
untuk mengkoreksi system pasar yang terlalu tinggi

seperti

vaksin

bagi

anak

dan

et.al, 2008).
Sebuah studi eksperimental terkait program bantuai
tunai bersyarat di meksiko menemukan bagaimana
jumlah anak laki-laki pada institusi Pendidikan
dasar meningkat. Hal ini diduga karena anak lakilaki menunda untuk masuk di pasar kerja demi
untuk menghadiri Pendidikan.

dan lama sehingga membutuhkan redistribusi

Khususnya di Indonesia, BTB - PKH dinilai penting

sederhana yang lebih cepat agar menjangkau

karena pasar asuransi baik swasta ataupun public

masyarakat yang sangat miskin. Penargetan muncul

seperti JKK, JKM, JP, JHT seringkali berada di luar

akibat pengeluaran publik untuk infrastruktur yang

jangkauan keluarga miskin. Pendapatan yang tidak

sangat tinggi sehingga layanan publik sering kali

stabil menimbulkan lingkungan ekonomi yang

gagal.

berisiko

Salah satu aliran argumen yang mendukung BTB
adalah bahwa ketika tujuan program adalah untuk
meningkatkan pemanfaatan layanan pendidikan
dan kesehatan yang tersedia bagi anak-anak miskin,
ada pembenaran untuk memaksakan persyaratan
pada perilaku rumah tangga, dan keuntungan dari
persyaratan mungkin lebih besar daripada biaya

sehingga

transfer

tunai

dapat

memperlancar (sebagian) fluktuasi atau dinamika
ekonomi, menjaga standar hidup layak rumah
tangga. Selain itu PKH dapat menjadi instrumen
yang cocok untuk memberi kompensasi kepada
keluarga sebagai redistribusi sumberdaya secara
langsung

yang

menderita

kemiskinan

turun

temurun akibat hilangnya kesempatan yang setara.

administrasi. untuk memantau kondisi seperti itu.

Aliran yang menentang gagasan BTB adalah karena

Sesuai dengan argumen ini, persyaratan dapat

biaya dan persyaratan administrasi yang mahal dan

menjadi sarana untuk mencapai tingkat investasi

prasyarat

yang optimal secara sosial dalam modal manusia.

pendidikan dan kesehatan. Kekhawatiran lain yang

Ketika rumah tangga membuat keputusan tentang

sering muncul berasal dari pandangan bahwa BTB

sekolah anak, mereka cenderung mengabaikan

dapat dianggap merendahkan karena pemerintah

manfaat sosial yang diperoleh dari mendidik anak,

memaksakan kondisi pada orang miskin terlepas

terutama anak perempuan. Dengan demikian, ada

dari preferensi mereka.

akses

yang

memadai

ke

layanan

kekurangan investasi dalam modal manusia oleh
rumah tangga swasta, yang dapat ditingkatkan
dengan persyaratan.
Dukungan terhadap BTB juga menguat setelah
adanya

sejumlah

keberhasilannya

bukti
dalam

empirik

mengenai

meningkatkan

hasil
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Permasalah ekslusion eror merupakan argument yang sering disodorkan untuk menolak program PKH yang
sifatnya targeted dimana eksklusion eror jumlah penduduk miskin terhadap askes bantuan yang diterima
cukup tinggi yaitu sekitar 35% penduduk di bawah garis kemiskinan belum menerima Raskin, BPNT, dan
PKH. Jumlah penduduk ini setara dengan 42% keluarga dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan
(PRAKARSA, 2020). Tabel berikut menunjukan estimasi jumlah penduduk miskin terhadap akses bantuan
yang diterima:

Tabel 8. Estimasi Jumlah Penduduk Miskin terhadap Akses Bantuan Sosial
Individu

Rumah Tangga

Jumlah

Persen Individu

Persen

Tidak mendapat bantuan apapun

13,470,261

34.64

7,393,644

42.99

Mendapat hanya satu dari 3 bulanan

19,560,748

50.29

8,583,648

49.91

Mendapatkan 2 akses dari 3 bantuan

5,854,368

15.05

1,220,193

7.09

Mendapatkan Akses ke 3 bantuan

8,762

0.02

1,172

0.01

Total

38,894,139

100

17,198,658

100

Dari perspektif hak khususnya (United Nations, 2009), eksklusion eror pada BTB dapat merugikan kelompok
miskin yang tidak menerima bantuan dan hal ini bertentangan dengan prinsip hak universal dan akan
melanggar hak asasi manusia dalam hal menjamin standar hidup minimum (United Nations, 2009). Juga
ditemukan bahwa keluarga miskin dan rentan cenderung menjadi mereka yang gagal memenuhi persyaratan
yang diperlukan untuk mendapatkan transfer pendapatan (Escobar dan González de la Rocha, 2009), dan
bahwa persyaratan tersebut dapat menciptakan peluang moral hazard.
Hal lain yang perlu diingat adalah tidak mudah untuk mengukur dampak BTB pada peningkatan indikator
yang hanya memiliki efek tidak langsung. Misalnya, ketika BTB dikaitkan dengan perbaikan gizi berkat
peningkatan asupan makanan bergizi, perlu ditanyakan apakah karakteristik CCT saja yang bertanggung
jawab untuk peningkatan konsumsi makanan ini. Apakah BTB memiliki hubungan langsung? Bagaimana
jika bantuan yang diberikan tidak dengan syarata, apakah akan memberikan perbedaan? Secara ringkas,
karena BTB terdiri dari tindakan yang melengkapi pembangunan manusia (seperti insentif untuk
menggunakan layanan sosial), orang akan keliru untuk mencari efek kausal dari pada BTB. Misalnya,
peningkatan kinerja sekolah tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi di sekolah- sekolah dan dalam hal
variabel lain yang relevan.

Reformasi Perlindungan Sosial: Meningkatkan Integrasi dan Kerapatan Jaring Pengaman Sosial
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BAB 5

Kompromi yang dimaksud adalah dengan membagi

Membangun Kerapatan

Keputusan ini sebagai salah satu bentuk diskresi

rata bantuan sosial di kalangan warga desa.
yang menambah persoalan keadilan dan ketepatan

Perlindungan Sosial/

sasaran program. Sering terjadi proses ‘kompromi’

Semangat

yang diambil aparat desa justru mengabaikan peran

Complementary

apa peran partisipasi masyarakat? Apa yang dapat

Perlindungan Sosial

Dua hal yang esensial dalam kaitan dengan

partisipasi masyarakat. Seringkali, Dalam hal ini
dikontribusikan oleh inisiatif berbasis masyarakat?
community based-initiatives ini. Pertama adalah
dalam penambahan volume bantuan dan lingkup

Sebuah skema perlindungan sosial yang efektif,

pencapaian kelompok sasaran/target group. Kedua

idealnya terbangun dari kelembagaan yang berlapis,

adalah daya jangkau atau penetrasi program bagi

pengadaaan

layanan

dari

masyarakat. Komunitas suatu wilayah adalah

pemerintahan

di

dan

perwakilan

yang

tingkat

datang

Pusat,

daerah

kelembagaan

lokal

yang

paling

bertopang pula pada berbagai inisiatif dan kegiatan

mengetahui warga prioritas yang sudah, belum dan

yang sifatnya grass-root. Inisiatif program berbasis

seharusnya memperoleh bantuan sosial. Dalam hal

komunitas, (community-based) menjadi hal penting

ini, inisiatif komunitas menjadi elemen penting

karena merupakan cermin dari tiga hal (Korten,

bagi

1984) : yakni adanya unsur kesadaran, motivasi dan

bantuan/perlindungan sosial.

efektifitas

pelaksanaan

program

sarana yang dapat membantu akses informasi dan
berbagai sumber program bagi masyarakat. Dalam
tinjauan yang lebih luas, partisipasi masyarakat
adalah gambaran dari prinsip bottom up, yang
merupakan bagian penting dalam pengendalian
pelaksanaan
umumnya,

program
dan

program

pembangunan

pada

perlindungan

sosial

khususnya.
Saat ini, ada berbagai masalah yang masih ditemui
dalam proses distribusi bantuan sosial. Persoalan
data dan akses atau keterjangkauan bantuan yang
disalurkan

kepada

pihak

yang

berhak.

Ada

persoalan on dan off target.

pihak

dan

berbagai

studi

mengenai

pelaksanaan SJSN dan program perlindungan sosial.
Demikian pula pada tingkat implementasi di desa,
persoalan distribusi bantuan sosial yang

tidak

didukung data lengkap mendorong aparat desa
mengambil

jalan

Keberadaan complementary social assistance
pada

Hal ini sudah banyak disinggung dan disadari oleh
banyak

Sumber : Laksmono & Dharma, 2021

•

‘kompromi’

menghindari

perselisihan pendapat yang terjadi di antara warga.

dasarnya

ingin

memastikan

pengakuan/pencatatandari keberadaan berbagai
inisisatif lokal yang memberikan kegiatan
bantuan

nyata

secara

sukarela,

dengan

keikutsertaan komponen masyarakat seperti
kader

pembangunan,

jaringan

keagamaan,

satgas dan unit layanan sosial lain yang bergiat
pada tingkat mayarakat yang paling bawah.
Keberadaan elemen masyarakat juga merupakan
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upaya kita semua untuk membangun sistem
jaring pengaman sosial (social safety net) yang
rapat. Artinya, seorang warganegara yang
memerlukan bantuan eksternal atau Negara,
dapat dipastikan akan tersentuh bantuan, dalam
bentang struktur, dari keberadaan bantuan yang
sifatnya berlapis. Kata complementary dalam
istilah

ini,mewakili

melengkapi,komplementer

semangat
dari

saling
berbagai

program bantuan, khususnya yang datang dari
Pemerintah Pusat.
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BAB 6

Penguatan Integrasi

Secara

horizontal

Sistem Perlindungan

mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian

menyelenggarakan

Sosial : Peran Pemerintah
Daerah dan Nasional

berarti

kekuasaan

pemerintahan

untuk

sebagaimana

vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan
pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah
negara secara keseluruhan.
Hubungan

kewenangan

antara

lain

bertalian

dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan
Dengan

adanya

Dasar

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah

(constitution), maka negara Indonesia merupakan

tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir

negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak

Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi

dasar

terbatas apabila; Pertama; urusan-urusan rumah

atas

Undang-Undang

kekuasaan

semata

(machtstaat).

Pemerintah yang berdasar atas sistem konstitusi,

tangga

tidak bersifat absolut. Berdasarkan hal tersebut

pengembangan

maka kebijaksanaan pemerintah

tertentu pula. Kedua; apabila sistem supervisi dan

menyerahkan

sebagian

pusat untuk

urusanusannya

ditentukan
yang

secara
diatur

kategoris
denga

dan

cara-cara

untuk

pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga

menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui

daerah otonom kehilangan kemandirian untuk

peraturan undang-undangan.

menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan

3

Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak
dan

kewajiban

kaitannya

(rechten

dengan

en

plichten).

otonomi

daerah,

Dalam
hak

mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur
sendiri

(selfregelen)

dan

mengelola

sendiri

mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga; sistem
hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang
menimbulkan

hal-hal

seperti

keterbatasan

kemampuan keuangan asli daerah yang akan
membatasi ruang gerak otonomi daerah. 4

(selfbesturen). Sedangkan kewajiban memunyai dua
pengertian yakni horizontal dan vertikal.

Konsep Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam UU N0.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini mengacu pada ketentuan
di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari undang-undang
sebelumnya yakni UU No. 32 Tahun 2004. Dalam naskah akademik RUU Pemda tahun 2011, revisi UU No. 32
Tahun 2004 dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004
terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam
3

Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,
(Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012), hlm. 29.

4

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,
(Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi
Hukum FH UII, 2001), hlm. 37.
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berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan
kelompok madani. Salah satu unsur penting di dalam hubungan pusat-daerah adalah pembagian
kewenangan. Secara yuridis pembagian kewenangan ini oleh undang-undang diatur sebagai urusan
pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan
tersebut secara rinci diatur sebagai berikut;

Tabel 9. Klasifikasi Pembagian Urusan Pemerintah
Urusan Pemerintahan
Absolut (Kewenangan
Pemerintah Pusat)
•politik luar negeri;
•keamanan
•yustisi;
•moneter dan fiskal nasional; dan
•agama

Urusan Pemerintahan
Konkuren (Kewenangan
pusat dan Daerah)
•urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, antara lain:
•pendidikan;
• kesehatan;
• pekerjaan umum dan penataan
ruang;
•perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman;
•ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat; dan;
• sosial.

Urusan Pemerintahan
Umum
•pembinaan wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional
•pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa;
•pembinaan kerukunan antar suku
dan intrasuku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya
•penanganan konflik sosial sesuai
ketentuan peraturan
perundangundangan.
• koordinasi pelaksanaan tugas antar
instansi pemerintahan yang ada di
wilayah daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota untuk
menyelesaikan permasalahan yang
timbul
•pengembangan kehidupan
demokrasi berdasarkan Pancasila;
•pelaksanaan semua urusan
pemerintahan yang bukan
merupakan
•kewenangan daerah dan tidak
dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasi Perlindungan Sosial
Sebelum berangkat lebih jauh dalam membicarakan tentang hubungan UUD 1945, terutama pasal 28H, telah
memberikan mandat bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ketentuan ini diperkuat pada Pasal 34 Ayat (2), yang
mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, cita-cita
negara hukum Indonesia akan tercapai dengan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara
tanpa terkecuali, salah satunya melalui perlindungan sosial. Merujuk pada Pasal 14 Undang-undang No. 11
tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan
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menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang
mana salah satu bentuknya adalah bantuan sosial.
Pembagian kewenangan pemerintah Pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
menurut UU No. 11 tahun 2019 adalah:
Tabel 10. Pembagian Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pusat

Provinsi

Kab/Kota

Penyelenggaraan

Menteri Sosial

Gubernur

Bupati/Walikota

merumuskan kebijakan dan

mengalokasikan

mengalokasikan anggaran

program penyelenggaraan

anggaran untuk

untuk penyelenggaraan

kesejahteraan social

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dalam

menyediakan akses

kesejahteraan sosial

anggaran pendapatan dan

penyelenggaraan

dalam anggaran

belanja daerah;

kesejahteraan sosial;

pendapatan dan belanja

melaksanakan

memberikan bantuan sosial

daerah;

penyelenggaraan

sebagai stimulan kepada

melaksanakan

kesejahteraan social di

masyarakat yang

penyelenggaraan

wilayahnya/bersifat lokal,

menyelenggarakan

kesejahteraan social

termasuk tugas pembantuan;

kesejahteraan sosial;

lintas kabupaten/kota,

memberikan

termasuk dekonsentrasi

bantuan sosial sebagai

dan tugas pembantuan;

stimulan kepada masyarakat

memberikan bantuan

yang menyelenggarakan

sosial sebagai stimulan

kesejahteraan sosial;

Kesejahteraan
Sosial
Ruang Lingkup

kepada masyarakat yang
menyelenggarakan
kesejahteraan sosial;

Desentralisasi kekuasaan telah memberikan ruang

dipastikan tersedia dan memadai. Regulasi yang

dengan menguatnya wewenang Pemerintah Daerah

dimaksud

terutama

untuk dapat berperan besar dalam tata kelola

hubungan

antara

pemerintahan, termasuk potensi dalam tata kelola

Pemerintah Daerah, diantaranya terkait wewenang

bantuan sosial. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun

dan pembagian peran dengan semangat kokreasi.

2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial

Meskipun telah memuat mengenai kerjasama dalam

merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah

penyelenggaraan

daerah. Gagasan pelokalan perlindungan sosial

pemaknaanya selama ini lebih kepada koordinasi

merupakan salah satu upaya membangun sistem

penyaluran teknis dari Pusat ke Daerah, bukan pada

kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

upaya

daerah untuk memperkuat jangkauan dan kualitas

lebih besar yang saling melengkapi. Tetapi Selama

bantuan sosial dengan menguatkan kontribusi dari

ini , pelayanan sosial dalam rangka penanggulangan

sumberdaya lokal. Untuk membumikan gagasan

masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya

tersebut, maka regulasi yang mendukung harus

masih bersifat sektoral dan belum menunjukan

yang

berkaitan

Pemerintah

perlindungan

Pusat

sosial,

dengan
dengan

namun

mendorong Pemerintah Daerah berperan
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keterpaduan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

sulitnya implementasi pelayanan yang terintegrasi

(SKPD) baik di tingkat provinsi maupun di

adalah adanya konflik kepentingan pemerintah

kabupaten. Pelayanan masih terpencar dan belum

pusat dan daerah antara berbagai pimpinan

terintegrasi,

sehingga

lembaga/instansi

kesejahteraan

sosial

banyak
dan

program

penanggulangan

yang memberikan pelayanan

sejenis .

kemiskinan yang tumpang tindih karena di setiap

Pada sisi lain, Sandfort juga mengemukakan bahwa

SKPD mempunyai kebijakan dan program dalam

kesulitan

melaksanakan kegiatannya masing-masing.

berkelanjutan

Seperti yang sudah diketahui terdapat beberapa

organisasi (culture of organization) yang tidak fokus

program penanggulangan kemiskinan baik di pusat,

pada

provinsi, kabupaten/ kota. Sasarannya keluarga

kebutuhan dan penanganan masalah PMKS/ Klien.

miskin namun dengan berbagai metode targeting

Maka dari itu diperlukan kajian lebih lanjut

dan data base yang berbeda. Peraturanpun berbeda-

mengenai regulasi yang dapat memperkuat ruang

beda serta sulit mengukur efektivitas program

kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

bahkan membingungkan masyarakat untuk dapat

dalam sistem bantuan sosial yang dapat lebih

menjangkau dan mengakses layanan dimaksud.

memperkuat peran pemerintah daerah. Tanggung

Menurut Sandfort yang dikutip Huruswati (2013)

Jawab Penyelenggaraan.

mengemukakan

bahwa

salah

satu

pelayanan
adalah

penyelesaian

sosial

yang

terpadu

karena

adanya

budaya

pelayanan

pemenuhan

penyebab

Praktik Kebijakan Perlindungan Sosial Daerah yang Ada Saat Ini
Dalam garis besar, kebijakan social diwujudkan

3. System

perpajakan,

dikenal

sebagai

dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan,

kesejahteraan fiscal. Selain sebagai sumber

program pelayanan social, dan system perpajakan

utama pendanaan kebijakan social, pajak,

(Midgley, 2000). Berdasarkan kategori ini maka

juga

dapat

kebijakan

dinyatakan

bahwa

setiap

perundang-

sekaligus

merupakan

yang

instrument

bertujuan

langsung

mencapai distribusi pendapatan yang adil.

undangan hukum atau peraturan daerah yang
menyangkut masalah dan kehidupan social adalah
wujud dari kebijakan social. Namun tidak semua
kebijakan social berbentuk perundang-undangan.
1. Peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah memiliki kewenangan membuat
kebijakan public yang mengatur pengusaha,
Lembaga Pendidikan, perusahaan swasta
agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang
berdampak langsung pada kesejahteraan.
2. Program pelayanan social. Sebagian besar
kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan
dalam bentuk pelayanan social yang berupa
bantuan barang, tunjangan uang, perluasan
kesempatan,
bimbingan

perlindungan
social

pendampingan)

social

(konseling,

dan

advokasi,

Secara substansial, kebijakan sosial dalam sebuah
sistem kebijakan merupakan kewajiban negara.
Kebijakan

sosial

mengoptimalkan

dibutuhkan

pencapaian

untuk

keadilan

dan

kesejahteraan sosial bagi warga negara. Kebijakan
sosial

sesungguhnya

merupakan

instrumen

kebijakan yang bisa digunakan untuk memastikan
bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan akses
terhadap pelayanan sosial dasar, seperti layanan
kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan
sosial, dan berbagai tunjangan sosial lainya.
Setidaknya terdapat tiga hal yang harus ada dalam
kebijakan

sosial.

Pertama,berbagai

skema

perlindungan sosial; kedua, skema bantuan sosial
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bagi kelompok-kelompok miskin dan rentan; dan

mewujudkan

kesejahteraan

umum

dan

ketiga, perlunya rumusan tunjangan universal

mencerdaskan kehidupan bangsa.

(universal benefit) yang diberikan kepada seluruh

Untuk mendorong kemandirian masyarakat dan

warga negara.

mempercepat kesejahteraan terhadap masyarakat
maka lahirlah program perlindungan social yang

Sejak masa reformasi Indonesia sudah menerapkan

ada di nasional maupun di Daerah. dengan otonomi

otonomi daerah, otonomi daerah ini secara filosofis

daerah seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya

bertujuan untuk memacu kesejahteraan di tingkat

artinya kesejahteraan social menjadi bagian dari

lokal (daerah) yang kemudian secara agregat akan

tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk

menyumbang

nasional.

mengembannya bukan hanya pemerintah pusat

Sementara itu salah satu dimensi dari kebijakan

sehingga untuk mengimplementasikan program

desentralisasi

kualitas

perlindungan social di daerah dibutukan payung

pelayanan public. Muara dari kualitas tersebut

hukum guna mengikat masuk ke dalam anggaran

adalah

belanja di daerah.

pada

kesejahteraan

adalah

mewujudkan

peningkatan
amanat

konstitusi

yaitu

Hal ini sudah diterapkan di beberapa daerah sebagai

Komitmen daerah untuk mengimplementasikan

komitment untuk mendorong kesejahteraan social

kebijakan

dengan

Amanah

mempunyai

payung

hukum

untuk

menerapkan progam perlindungan sosial yakni :

perlindungan
UU

No.

11

social

sesuai

dengan

tahun

2009

tentang

Kesejahteraan Sosial sebenarnya sudah tercermin

1. Provinsi Jawa Tengah dengan perda Nomor

dari 3 daerah diatas. Tetapi dua daerah yakni

6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

kabupaten Pohuwato dan Kabupaten bogor bisa di

Kesejahteraan

program

kuatkan dengan menjadikan Perbup dan SK Bupati

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

tersebut menjadi Perda Kabupaten sehingga bisa

dengan kegiatan yang meliputi Penanganan

memiliki kekuatan hukum yang pasti. Kalau bentuk

Sosial

dengan

Fakir Miskin, Penanganan Fakir Miskin
Pedesaan, Penangan Fakir Miskin Perkotaan
dan Daerah Rentan, Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial Korban
bencana Sosial, Jaminan Sosial Perorangan
dan Keluarga serta Pemberdayaan Sosial
2. Pemerintah kabupaten Pohuwato Provinsi
Gorontalo

dengan

Langkah

cepat

penanggulanan pandemic Covid 19 juga
telah mengeluarkan Perbub Nomor 30
Tahun 2020 Tentang Petunjuk
Bantuan

Sosial

Kabupaten

Teknis

Pohuwato

Provinsi Gorotalo Dalam Rangka Jaring
Pengaman Sosial Dampak Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020
3. Serta Pemerintah Kabupaten Bogor yang
mengeluarkan

Surat Keputusan Bupati

No.147/ 142/ kpts/ per-uu/ 2021 tentang
Program Satu miliyar satu desa.

Perda dengan cara membuat Rancangan Peraturan
Daerah terlebih dahulu, kemudian Rancangan Perda
yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten
dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD
Kabupaten kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten yang melibatkan
eksetutif dan legilatif, sedangkan Perbub atau SK
Bupati murni sebagai kewenangan dari Kepala
Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketetentuan
Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan daerah yang salah
satunya yaitu menetapkan Perkada dan keputusan
kepala

daerah,

sehingga

tidak

menutup

kemungkinan ketika kepala daerah tersebut ganti
maka SK Bupati atau Perbup tersebut akan di cabut.
Perubahan terhadap kebijakan yang didasarkan
pada keputusan administrasi seperti SK Bupati atau
Perbup sangat bergantung pada political will
masing-masing kepada daerah.
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dalam Pasal 3 ayat 1. Maka untuk pengelolaan
keuangan negara tersebut diadakannya anggaran
pendapatan

dan

belanja

negara

dan

daerah

(APBN/APBD). Dalam APBD, wujud pengelolaan
keuangan daerah dengan ditetapkan oleh peraturan
daerah yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 UU

Bantuan Sosial atas inisiatif Daerah

Nomor 17 tahun 2003 yang juga mencakup tentang

dengan dasar kebijakan daerah

belanja daerah yang dirinci menurut jenis belanja

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

yaitu salah satunya merupakan bantuan social.

Indonesia (UUD 1945) dapat dijumpai mengenai

Seperti pada tulisan di atas ada beberapa daerah

sistem jaminan sosial pada Pasal 34 ayat 2 yang
mengatakan
jaminan

“Negara

sosial

mengembangkan

bagi

seluruh

rakyat

sudah ada program bantuan social yang dikucurkan

sistem

oleh

dan

(Satu milyar satu desa). Program samisade ini

23 ayat 1 UUD 1945 juga disebutkan anggaran

didorong untuk mendongkrak perekonomian desa

pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari

dan meningkatkan infrastruktur desa. Samisade ini

pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap

bisa diadopsi untuk daerah lain dengan program

tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
sebesar-besarnya

bertanggungjawab

bagi

kemakmuran

guna

Bogor dengan mengelurkan Program Samisade

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Pasal

dan

Kabupaten

Seperti yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

terbuka

Provinsi,

mendukung masyarakat yang lebih sejahtera.

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

secara

pemerintah

yang sama atau berbeda tetapi tetap mengacu

untuk

kepada aturan regulasi yang ada. Dari Perda, SK

rakyat.

Bupati dan Perbub diatas maka digambarkan peta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

regulasi yang akan digunakan apabila daerah ingin

tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

menerapkan program bantuan sosial:

didalamnya terdapat pengelolaan keuangan negara

Tabel 11. Regulasi yang digunakan dalam pembentukan Perda, SK Bupati, Perbup/Perwali

Perda
-

-

UU Dasar 1945
UU Pembentukan Provinsi tersebut
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 75
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang atau Barang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan

SK Bupati
-

-

-

-

UU
Pembentukan
Provinsi Tersebut
UU
Pembentukan
Kabupaten/Kota
Tersebut
UndangUndang
Nomor
12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan PerundangUndangan
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan Daerah
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang

Perbub/Perwali
-

-

-

-

UU
Pembentukan
Provinsi Tersebut
UU
Pembentukan
Kabupaten/Kota
Tersebut
Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan Daerah
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 80
Tahun
2015 tentang
Pembentukan
ProdukHukum Daerah
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-

-

-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanganan Gelandangan Dan Pengemis
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai
Masalah
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan
Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

-

-

-

Pembentukan
ProdukHukum Daerah
Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
Tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2012
tentang
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

-

-

-

Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
Tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2012
tentang
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
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Penutup

perlindungan sosial memainkan peranan penting

Perlindungan sosial mengacu pada kebijakan atau

mempromosikan kemakmuran bagi semua serta

program publik yang dilakukan oleh pemerintah

meningkatkan

atau masyarakat untuk memberikan dukungan dan

supaya produktifitas dan kemampuan kerja tetap

bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan

terpelihara.

dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan

seperti anak-anak, perempuan, lansia, difabel,
kelompok terlantar, pengangguran, dan sakit.
Kelompok ini membutuhak pelrindungan sosial
karena menghadapi kerentanan, kesulitan dan
kekurangan dalam pemenuhan pangan, mata
perncaharian, kesehatan dan pendidikan (Harvey et
al., 2007; Devereux & Sabates-Wheeler, 2004).
Banyaknya ragam kelompok pemerlu manfaat
menciptakan

tantangan

tersendiri

bagaimana

perlindungan sosial dapat menjangkau rumah
tangga termiskin secara efisien dan akurat. Hal ini
kemudian menimbulkan perdebatan tentang bentuk
perlindungan sosial apa yang paling sesuai yang
dapat secara efektif menciptakan jaring pengaman
bagi masyarakat dalam semua kategori (Harvey et

resiliensi

terhadap

guncangan

Cakupan perlindungan sosial yang masih terbatas di
negara berkembang termasuk di Indonesia secara
umum disebabkan oleh alasan pembiayaan. Padahal
diluar itu, terdapat persoalan fundamental yang
belum tuntas didiskusikan dan disepakati secara
kolektif

yaitu

menerjemahkan

falsafah

kesejahteraan negara yang terdapat dalam UU Dasar
1945 kedalam bentuk pilihan ideologi kesejahteraan
yang

dianut.

Oleh

karenanya,

naskah

ini

bermaksud; pertama, menyajikan lintasan sejarah
perkembangan program perlindungan sosial di
Indonesia

termasuk

bagaimana

model

kesejahteraan diadopsi oleh Indonesia. Kedua,
memberikan

gambaran

ragam

intervensi

al., 2007).

Pemerintah yang mencerminkan pendekatan yang

Di negara maju, perlindungan sosial di negara maju

luasnya sistem pelaku dengan kategori sasaran

pada umumnya disediakan sepenuhnya oleh negara.

pemerlu program.

Konsep ini merupakan kotrak antara negara-

Ketiga,

masyarakat

implementasi intervensi kesejahteraan. Dengan

sifatnya ‘berspekturm luas’ yang menekankan pada

dimana

masing

masing

memiliki

persoalan

terkait

tantangan

dalam

tanggungjawab dan hak satu sama lain (ibid).

tiadanya

Berbeda dengan negara berkembang, penyedia

kemungkinan

perlindungan sosial dilakukan oleh banyak aktor

inklusi dan eklusi, tumpang tindih dan blind spot.

seperti negara, swasta, dan organisasi masyarakat

Disisi yang lain, fakta empirik menemukan bahwa

bahkan individu masyarakat.

manfaat

Pembuat kebijakan perlindungan sosial di negara
berkembang menghadapi situasi yang semakin
kompleks

dalam

meningkatnya
pertumbuhan

mengatasi

ketidaksetaraan
global

yang

tantangan
di

makin

tengah
melambat,

ancaman lingkungan, dan pandemi. Sektor informal
yang

semakin

luas

serta

rendahnya

redistribusi menjadi masalah
mengakibatkan
merata

peluang

semakin

struktural yang

kesejahteraan

mengecil.

tingkat

Oleh

secara

karenanya,

sistem

data-base

dapat

dan

yang

kuat,

mengakibatkan

dampak

dari

maka

kesalahan

ragam

program

perlindungan sosial memiliki perbedaan satu sama
lain dimana dinilai kuat di beberapa area, dan lemah
di area lain. Transfer tunai bersyarat atau tanpa
syarat, asuransi sosial, intervensi pasar kerja
diyakini memiliki dampak pada pengurangan
kemiskinan, dan peningkatan akses kesehatan dan
pendidikan anak-anak. Dampak paling minim
adalah adanya hasil sosial, seperti pemberdayaan
perempuan
maksimal
pertumbuhan

dan

inklusi

adalah
ekonomi.

sosial;

untuk

serta

paling

meningkatkan

Bukti-bukti

tersebut
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dikelompokkan di sekitar akses layanan yang
terukur dan dampak pembangunan manusia.
Naskah ini tidak bermaksud menawarkan solusi
final

tetapi

lebih

pada

mengajak

berdiskusi

mengenai kemungkinan adanya peluang untuk
meningkatkan kerapatan bantuan sosial transfer
tunai bersyarat dalam hal ini program PKH sebagai
salah satu program bansos yang diluncurkan sejak
2007. Meskipun wacana peran pemerintah daerah
dalam PKH telah mulai menghangat dan sejumlah
inisiatif telah tampak, namun kajian berbasis bukti
terkait hal ini belum tersedia.
Ada 3 hal penting terkait perlindungan sosial yang
perlu dipertimbangkan dalam upaya peningkatan
kerapatan perlindungan sosial di Indonesia yakni:

(i) perlindungan sosial sebagai upaya investasi
manusia seiring tumbuhnya kemakmuran bangsa;
(ii) pengelolaan perlindungan sosial termasuk
pendekatan universal atau target khusus, yang akan
mempengaruhi model alokasi penganggaran oleh
pemerintah; (iii) panduan atas permintaan (demand
led) dari warga masyarakat terhadap perlindungan
sosial mencakup pemenuhan hak azasi, tuntutan
keadilan sosial, dan minimalisasi eksklusivitas atau
pengucilan terhadap kelompok tertentu.
Selain itu, pertimbangkan atas kondisi akibat
pandemi yang mengubah nilai-nilai solidaritas
masyarakat perlu menjadi perhatian agar perbaikan
perlindungan sosial dapat menjawab dinamika yang
terjadi, sehingga loophole perlindungan yang
selama ini diserahkan pada masyarakat dapat
diperkuat system yang lebih rapat.
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Reformasi Perlindungan Sosial: Meningkatkan Integrasi dan Kerapatan Jaring Pengaman Sosial
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