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Pada Sesi ke-89, Juni 2001, Konferensi Perburuhan Internasional menetapkan diskusi umum
tentang jaminan sosial sebagai salah satu topik utama—suatu diskusi umum mengenai jaminan
sosial. Komite Jaminan Sosial menarik banyak perhatian dari para delegasi, dengan 111 anggota
pemerintah, 50 anggota pengusaha, dan 79 anggota pekerja,1 serta sejumlah penasihat dan
pengamat. Hal ini tentu mencerminkan fakta bahwa Komite sebelumnya memiliki sejumlah isu
yang sangat kontroversial dan berpotensi menyebabkan perselisihan. Seperti dalam komite-komite
lain, upaya-upaya khusus dilakukan untuk mempersiapkan diskusi tersebut dengan matang, salah
satunya melalui konsultasi luas sebelum konferensi. Hal ini membuahkan hasil yang memuaskan,
karena mampu memunculkan kerja sama yang erat, baik di Komite  maupun dalam kelompok
yang bertugas menyiapkan naskah kesimpulan, antara rekan sosial dan juru bicara kunci pemerintah.
Hasilnya, Komite tersebut berhasil mencapai kesepakatan dengan cepat mengenai serangkaian
kesimpulan yang mencerminkan suatu mufakat tentang sebagian besar isu dan prioritas kunci.
Khususnya, disetujui bahwa:

Prioritas tertinggi adalah kebijakan dan prakarsa untuk memperluas jaminan sosial kepada
pihak-pihak yang belum mendapatkannya.

Keamanan tidak hanya sangat penting bagi kesejahteraan para pekerja, keluarganya dan
masyarakat secara umum, tetapi juga, jika dikelola dengan baik, akan meningkatkan
produktivitas dan mendukung pembangunan ekonomi.

Penuaan populasi memengaruhi sistem pensiun yang bersifat dibiayai juga membayar sambil
jalan: penyelesaian harus dicari, terutama melalui tindakan untuk meningkatkan jumlah orang
yang bekerja.

Mitra sosial memiliki peran yang sangat kuat dalam manajemen jaminan sosial.

Komite itu menyatakan harapan yang sangat tinggi terhadap tindakan ILO di masa depan
terkait dengan jaminan sosial. Komite tidak membuat rekomendasi tentang aktivitas yang
berhubungan dengan standar di masa depan, tetapi menegaskan bahwa kegiatan ILO dalam
bidang jaminan sosial sebaiknya didasari oleh standar jaminan sosial ILO yang relevan,2 seperti
tujuan pekerjaan yang layak, dan Deklarasi Philadelphia. Komite ini merekomendasikan sejumlah
bidang yang sebaiknya menjadi fokus penelitian dan kerja sama teknis ILO di masa depan. Komite
juga menyerukan kampanye besar mengenai perluasan cakupan jaminan sosial dan agar ILO
mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan jaminan sosial.

Kata Pengantar

1 Pemilihan suara dihitung untuk mendapatkan keadilan kekuatan dalam memilih antara ketiga kelompok.

 2 Dalam diskusi, konvensi-konvensi berikut disebut dengan khusus, yang semuanya telah digolongkan hingga saat ini oleh Badan Pengurus ILO:
Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 152); Konvensi Persamaan Perlakuan (Jaminan Sosial), 1962 (No. 118); Konvensi Kecelakaan
Kerja, 1964 [Schedule I diamandemen pada tahun 1980] (No. 121); Konvensi Tunjangan Cacat, Lanjut Usia, dan ahli Waris, 1967 (No. 128); Konvensi
Pelayanan Medis dan Tunjangan Sakit, 1969(No. 130); Konvensi Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial, 1982 (No. 157); Konvensi Promosi Pekerjaan dan
Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988 (No. 168); dan Konvensi Perlindungan Masa Bersalin, 2000 (No. 183).
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Tulisan ini mengulas kesimpulan Komite, kutipan-kutipan panjang dari laporan diskusi Komite,
dan keseluruhan laporan yang disiapkan sebagai dasar diskusi Komite. Tidak biasanya ILO
mengedepankan tulisan dari anggota pekerja ILO secara individual dalam laporan seperti ini.
Tetapi pada kesempatan ini dirasa pantas untuk mengedepankan pentingnya kontribusi Roger
Beattie, yang meninggal tiba-tiba secara tragis pada 24 Agustus.

Saya percaya hasil diskusi ini akan menjadi langkah besar menuju visi ILO mengenai jaminan
sosial yang sesuai dengan kebutuhan kita di masa kini. Rasa aman adalah elemen penting dari
agenda pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial merupakan alat yang penting untuk mencapainya.
Kita harus terus mengembangkan kemampuan dengan tujuan universal, dan kini bisa melakukan
dengan dasar konsensus tripartit yang sangat sukses.

Juan SomaviaJuan SomaviaJuan SomaviaJuan SomaviaJuan Somavia
Direktur Jenderal
Agustus 2001
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Resolusi mengenai jaminan sosial

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional, dalam Sesi ke-89, 2001,

Setelah berdiskusi berdasarkan Laporan VI, Jaminan sosial: Permasalahan, tantangan dan prospek:

1. Memutuskan sebagai berikut;

2. Mengundang Kantor Perburuhan Internasional:

(a) Untuk mempertimbangkan dalam perencanaan yang berhubungan dengan jaminan
sosial di masa depan.

(b) Memohon Direktor Jenderal agar mempertimbangkannya saat mempersiapkan program
dan anggaran dalam periode 2004-2005 dan sebisa mungkin mengalokasikan sumber
daya yang tersedia dalam periode 2002-2003.

Kesimpulan mengenai jaminan sosial

1. Pada 1944, Konferensi mengakui adanya “obligasi bagi Organisasi Perburuhan Internasional
untuk membantu negara-negara yang terlibat berbagai program yang akan
mewujudkan…perluasan tindakan jaminan sosial agar memberikan pendapatan dasar bagi
semua yang membutuhkan beserta pelayanan medis yang lengkap.” Sudah saatnya
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperbarui kampanye untuk meningkatkan dan
memperluas cakupan jaminan sosial bagi semua yang membutuhkannya. Direktor Jenderal
diundang untuk menanggapi kesimpulan sesuai kedudukannya agar dapat mengatasi
ketidakadilan sosial yang dialami ratusan juta orang di negara anggota ILO.

2. Jaminan sosial sangat penting bagi pekerja, keluarganya dan masyarakat secara keseluruhan.
Jaminan sosial merupakan hak asasi dan menjadi alat penting untuk membentuk kohesi
sosial, sehingga membantu terwujudnya perdamaian dan kesatuan sosial. Ia merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial suatu pemerintahan dan juga menjadi alat
penting untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan. Melalui solidaritas dan pembagian
beban yang adil, jaminan sosial memberi kontribusi pada martabat manusia, persamaan hak
dan keadilan sosial. Ia juga merupakan unsur penting dalam pemberdayaan dan
perkembangan demokrasi serta memastikan orang tidak tersisih secara politik.

3. Apabila dikelola dengan baik, jaminan sosial meningkatkan produktivitas dengan memberikan
pelayanan kesehatan, jaminan pendapatan dan layanan sosial. Beserta perekonomian yang
terus berkembang dan kebijakan aktif mengenai pasar perburuhan, jaminan sosial merupakan
alat bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ia memfasilitasi perubahan
struktural dan teknologi yang membutuhkan angkatan kerja yang mudah beradaptasi dan
berpindah lokasi. Walaupun jaminan sosial merupakan tambahn beban bagi perusahaan, ia
merupakan investasi atas, atau dukungan bagi, masyarakat. Dengan adanya globalisasi dan
kebijakan perubahan struktural, jaminan sosial semakin diperlukan.

Resolusi dan kesimpulan mengenai Jaminan
Sosial, Konferensi Perburuhan Internasional,
Sesi ke-89, 2001
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4. Tidak ada model jaminan sosial tertentu yang selalu tepat. Model jaminan sosial berkembang
seiring dengan waktu. Terdapat beberapa skema bantuan sosial, skema universal, asuransi
sosial dan pemberian pemerintah maupun swasta. Masing-masing masyarakat harus
menentukan bagaimana cara terbaik untuk memberikan jaminan pendapatan dan akses
kepada pelayanan kesehatan. Pilihan-pilihan ini mencerminkan nilai sosial budaya, sejarah,
lembaga-lembaga masyarakat dan taraf pembangunan ekonomi. Negara berperan penting
dalam memfasilitasi, mempromosikan dan memperluas cakupan jaminan sosial. Setiap sistem
yang diberlakukan harus sesuai dengan beberapa prinsip dasar. Yang penting di antaranya
adalah manfaat yang diterima harus terjamin dan tidak diskriminatif, skema yang berlaku
dikelola secara bijak dan transparan, dengan biaya administratif yang seminim mungkin,
dan peran besar bagi mitra-mitra sosial. Keberhasilan sistem jaminan sosial bergantung pada
kepercayaan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah kunci agar kepercayaan
tersebut terwujud.

5. Kebijakan dan tindakan yang dapat memberi jaminan sosial bagi yang belum bisa dicapai
oleh sistem yang ada perlu dijadikan prioritas. Di sebagian besar negara, ini termasuk pekerja
di tempat kerja kecil, wirausahawan, pekerja migran, dan orang-orang–sebagian besar di
antaranya perempuan–yang aktif di sektor informal. Jika jaminan sosial tidak mencapai
golongan tersebut, asuransi dan tindakan lain seperti bantuan sosial dapat diberlakukan.
Jika manfaatnya sudah terlihat jelas dan secara ekonomi dapat dilakukan secara berkelanjutan,
pada tahap yang lebih lanjut ini bisa diintegrasikan ke dalam sistem jaminan sosial. Golongan-
golongan tertentu memiliki kebutuhan yang berbeda dan beberapa di antaranya tidak dapat
berkontribusi banyak. Perluasan jaminan sosial yang sukses harus mempertimbangan
perbedaan-perbedaan tersebut. Potensi asuransi mikro juga perlu ditelusuri: kalaupun tidak
menjadi basis bagi sistem jaminan sosial yang komprehensif, ia dapat menjadi langkah
pertama, terutama dalam menanggapi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Kebijakan dan
tindakan untuk memperluas cakupan jaminan sosial juga harus mempertimbangkan konteks
strategi jaminan sosial nasional yang terintegrasi.

6. Tantangan mendasar yang datang dari sektor informal adalah bagaimana cara
mengintegrasikannya ke dalam sektor formal. Ini merupakan masalah kesetaraan dan
solidaritas sosial. Kebijakan yang dibuat harus mendukung pergeseran dari sektor informal
ke sektor formal. Dukungan bagi golongan-golongan yang rentan pada sektor informal
seharusnya dibiayai oleh masyarakat secara keseluruhan.

7. Bagi yang sudah memasuki angkatan kerja, cara terbaik untuk mendapatkan penghasilan
adalah melalui pekerjaan yang layak. Adanya manfaat tunai bagi pengangguran seharusnya
berkorelasi tinggi dengan pelatihan dan pelatihan ulang serta bantuan lain yang mungkin
dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Dengan perkembangan perekonomian di masa depan,
pendidikan dan keterampilan tenaga kerja semakin penting. Pendidikan seharusnya terbuka
bagi semua anak agar dapat memiliki kemampuan dasar, melek huruf dan mendapatkan
pemahaman angka, serta untuk memfasilitasi perkembangan pribadi dan keikutsertaannya
sebagai tenaga kerja. Proses pembelajaran sepanjang hayat merupakan kunci agar terus
menerima pekerjaan di perekonomian masa kini. Manfaat bagi pengangguran sebaiknya
dirancang agar tidak menimbulkan ketergantungan atau menjadi hambatan dalam
mendapatkan pekerjaan. Upaya yang efektif adalah membuat pekerjaan lebih
menguntungkan daripada manfaat jaminan sosial. Namun manfaat tersebut harus tetap
mencukupi. Jika sistem manfaat bagi pengangguran tidak dimungkinkan, sebaiknya pekerjaan
diciptakan melalui pekerjaan umum dan proyek-proyek padat karya lainnya, sebagaimana
yang dilakukan di beberapa negara berkembang.
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8. Sebaiknya jaminan sosial mempromosikan dan didasari oleh prinsip kesetaraan gender.
Walaupun demikian, ini tidak berarti hanya perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan
perempuan yang situasinya sama atau mirip, tetapi juga tindakan-tindakan yang memastikan
hasil yang didapatkan patut diterima perempuan. Masyarakat menerima manfaat yang cukup
besar dari jasa tak berupah yang diberikan perempuan bagi anak-anak, orangtua dan anggota
keluarga yang lemah. Pada usia lanjut, perempuan seharusnya tidak dirugikan secara
sistematis sebab mereka sudah berkontribusi pada usia produktif.

9. Akibat partisipasi perempuan di angkatan kerja yang meningkat pesat dan perubahan peran
laki-laki dan perempuan, sistem jaminan sosial berdasarkan model di mana laki-laki merupakan
pencari nafkah semakin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jaminan sosial dan jasa
sosial lainnya perlu dirancang berdasarkan kesetaraan gender. Tindakan-tindakan yang
memfasilitasi perempuan untuk mengakses pekerjaan akan mendukung tren menuju
pemberian manfaat jaminan sosial bagi perempuan sebagai pihak yang mandiri, bukan pihak
yang bergantung kepada yang lain. Sifat dasar manfaat yang diterimanya setelah pencari
nafkah sudah tidak ada harus selalu ditinjau ulang dan jika terjadi perubahan, dibutuhkan
persediaan transisi yang pantas agar perempuan yang sebelumnya hidup sesuai harapan
dan pola hidup masa lalu dapat dilindungi.

10. Di sebagian besar masyarakat, perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan akan
terus terjadi dan cenderung memengaruhi hak perempuan atas jaminan sosial. Harus
digarisbawahi perlunya upaya untuk menentang diskriminasi upah dan untuk
mempertimbangkan kelebihan adanya upah minimum, yang belum diberlakukan. Di saat
salah satu orangtua mengasuh anak-anak, manfaat jaminan sosial yang berhubungan dengan
tujuan tersebut seharusnya tersedia. Selanjutnya, ada baiknya tiap masyarakat
mempertimbangkan adanya diskriminasi positif yang lebih memilih perempuan.

11. Berlanjutnya usia populasi masyarakat merupakan suatu fenomena yang berdampak besar
pada sistem pensiun advance-funded dan “membayar sambil jalan”, juga pada biaya
pelayanan kesehatan. Sistem membayar sambil jalan ini cukup transparan karena terjadi
pengiriman langsung dari kontributor kepada penerima pensiun. Namun sistem advance-
funded juga dipengaruhi secara nyata, di mana terjadi penjualan aset finansial kepada
angkatan kerja untuk pembiayaan pensiun. Prioritas pertama adalah pencarian solusi melalui
tindakan-tindakan untuk mengurangi pengangguran, terutama pada perempuan, pekerja
lansia, pemuda dan pekerja cacat. Perlu ditemukan cara-cara untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga menciptakan pekerjaan produktif
yang lebih banyak.

12. Di banyak negara berkembang, khususnya di Afrika sub-Sahara, HIV/AIDS berdampak buruk
pada semua aspek kemasyarakatan. Dampaknya secara khusus pada dasar keuangan sistem
jaminan sosial sangat menyedihkan sebab sebagian besar korban berasal dari angkatan
kerja. Krisis tersebut membutuhkan perhatian khusus berbentuk penelitian dan bantuan teknis
dari ILO.

13. Pada sistem pensiun membayar sambil jalan, risiko ditanggung bersama. Di sisi lain, risiko
individu berlaku bagi sistem yang menggunakan rekening-rekening individual. Walaupun
ini merupakan suatu pilihan, bukan berarti sistem solidaritas dengan penyebaran risiko
menjadi semakin lemah. Sistem pensiun wajib harus memastikan adanya tingkat manfaat
yang pantas dan adanya solidaritas nasional. Skema pensiun tambahan dan skema lain yang
disesuaikan untuk kondisi dan kemampuan berbagai golongan angkatan kerja bisa
melengkapi, tetapi biasanya tidak bisa menggantikan sistem pensiun wajib. Mitra sosial
memiliki peran penting dalam skema tambahan dan skema lainnya, sedangkan peran negara
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adalah menyediakan kerangka regulasi yang efektif beserta mekanisme pengawasan dan
penegakan. Pemerintahan harus mempertimbangkan kenyataan bahwa dukungan atau
insentif pajak untuk skema-skema tersebut menargetkan pekerja berpendapatan rendah
atau sedang. Kombinasi skema yang diberlakukan dapat ditentukan masing-masing
masyarakat dengan pertimbangan berbagai kesimpulan dari diskusi ini dan standar jaminan
sosial ILO yang relevan.

14. Agar berkelanjutan, sistem pensiun harus bisa berjalan secara finansial dalam jangka panjang.
Maka dibutuhkan penaksiran asuransi secara rutin dan implementasi perubahan secepat
mungkin. Sangat penting untuk menyelesaikan evaluasi asuransi secara lengkap sebelum
menetapkan regulasi untuk mengesahkan perubahan apa pun. Dialog sosial tentang asumsi
yang akan digunakan dalam evaluasi dan pengembangan pilihan polis guna menanggapi
ketidakseimbangan juga diperlukan.

15. Jaminan sosial meliputi pelayanan kesehatan dan manfaat bagi keluarga serta memberikan
jaminan pendapatan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan penyakit, pengangguran,
usia lanjut, kelemahan, kecelakaan kerja, kehamilan atau hilangnya pencari nafkah. Tidak
selalu diperlukan, atau dalam beberapa kasus dimungkinkan, untuk menyediakan provisi
jaminan sosial bagi setiap golongan masyarakat. Namun sistem jaminan sosial berevolusi
dengan waktu dan memiliki cakupan yang lebih luas sesuai kondisi negara. Karena kapasitas
membiayai jaminan sosial terbatas, entah dari segi penerimaan pajak atau kontribusi lain–
terutama saat pengusaha tidak berkontribusi–yang diprioritaskan adalah kebutuhan yang
paling mendesak menurut golongan yang terlibat.

16. Dalam kerangka prinsip dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya, masing-masing negara
seharusnya menentukan strategi nasional tersendiri guna mewujudkan jaminan sosial bagi
seluruh rakyatnya. Hal ini berhubungan erat dengan strategi ketenagakerjaan dan kebijakan
sosial lainnya. Program bantuan sosial dengan golongan sasaran yang jelas dapat menjadi
salah satu upaya untuk memperkenalkan jaminan sosial pada golongan yang sebelumnya
tidak terlibat. Sesuai keterbatasan sumber daya pemerintah di negara berkembang, mungkin
dibutuhkan perluasan sumber pembiayan jaminan sosial, misalnya melalui pembiayaan
tripartit. Apabila memungkinkan, dukungan pemerintah dapat diberikan melalui biaya awal,
penyediaan fasilitas dan perlengkapan, atau dukungan bagi golongan berpendapatan
rendah. Agar efektif, tindakan-tindakan untuk mendirikan atau memperluas jaminan sosial
mengharuskan adanya dialog sosial. Perubahan terhadap sistem jaminan sosial yang ada
dapat diberlakukan dengan perlindungan sepantasnya bagi penerima yang sudah ditetapkan.
Skema yang inovatif sebaiknya diberi dorongan. Penelitian yang dirancang dengan baik dan
hemat biaya diperlukan untuk memberikan evaluasi skema yang objektif. Penelitian dan
bantuan teknis dibutuhkan untuk peningkatan implementasi sistem yang diberlakukan.

17. Kegiatan ILO yang berhubungan dengan jaminan sosial didasari oleh Deklarasi Philadelphia,
konsep pekerjaan layak dan standar jaminan sosial ILO yang relevan. Jaminan sosial tidak
tersedia bagi mayoritas rakyat dunia. Ini merupakan tantangan besar yang perlu ditanggapi
di tahun-tahun mendatang. Berhubungan dengan itu, konferensi ini mengajukan bahwa:

Kampanye besar diluncurkan untuk mempromosikan perluasan cakupan jaminan sosial.

ILO memberi mandat kepada pemerintahan agar jaminan sosial menjadi prioritas dan
pada kasus tertentu menawarkan bantuan teknis.

ILO menasihati pemerintah dan mitra sosialnya tentang perumusan strategi jaminan
sosial nasional dan implementasinya.

ILO mengumpulkan dan membagikan contoh-contoh praktik terbaik.
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Para anggota sebaiknya dianjurkan untuk memohon bantuan khusus dari ILO agar dapat
mewujudkan hasil yang dapat meningkatkan penerapan cakupan jaminan sosial bagi
golongan-golongan yang saat ini belum termasuk. Program ini segera dijalankan dan secara
rutin memberi laporan kepada Badan Pengurus.

18. Bidang utama yang akan jadi sasaran bagi penelitian dan pertemuan ahli jaminan sosial
adalah:

Perluasan cakupan jaminan sosial.

HIV/AIDS dan dampaknya pada jaminan sosial.

Tata kelola pemerintahan dan administrasi sistem jaminan sosial.

Kesetaraan, dengan tekanan pada gender dan cacat.

Penuaan dan dampaknya pada jaminan sosial.

Pembiayaan jaminan sosial.

Berbagi pengalaman praktik yang berhasil.

Berbagai kegiatan ini sebaiknya menjadi dasar bagi pengembangan lanjutan dari kerangka
kebijakan ILO tentang jaminan sosial dan berkaitan erat dengan program kerja lain, prioritas
bantuan teknis dan kegiatan ILO di bidang yang bersangkutan.

19. Sebaiknya kerja sama teknis ILO dengan pemerintah dan mitra sosial meliputi tindakan-
tindakan meluas, terutama:

Memperluas dan meningkatkan cakupan jaminan sosial.

Mengembangkan pendekatan inovatif di bidang jaminan sosial agar membantu
pergeseran dari sektor informal kepada sektor formal.

Meningkatkan kualitas pemerintahan, pembiayaan dan administrasi skema jaminan
sosial.

Mendukung dan melatih mitra sosial untuk berpartisipasi dalam pengembangan
kebijakan dan implementasi jaminan sosial melalui institusi dengan badan pengurus
gabungan atau tripartit.

Memperbaiki dan menyesuaikan sistem jaminan sosial dengan kondisi sosial, demografi
dan perekonomian yang terus berubah.

Memperkenalkan cara mengatasi diskriminasi pada hasil jaminan sosial.

20. Sebaiknya ILO menyelesaikan program tersebut dan secara rutin memberikan laporan kepada
Badan Pengurus mengenai hasilnya sehingga perkembangannya dapat diawasi dan
keputusan mengenai kelanjutannya dapat dibuat dengan baik.

21. ILO sebaiknya terus mengembangkan kerja sama antar-divisi di bidang jaminan sosial, yakni
bersama dengan Asosiasi Jaminan Sosial Internasional. ILO sebaiknya juga mengundang
Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk mendukung kesimpulan yang telah
disetujui Konferensi ini bertujuan mempromosikan keadilan serta solidaritas sosial melalui
peluasan jaminan sosial yang komprehensif.
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Laporan Komite Jaminan Sosial,
Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional, Sesi ke-89, 2001 (kutipan)

Pendahuluan

Dalam pembukaannya, pimpinan sidang berterima kasih kepada Komite atas kepercayaan
yang sudah diberikan kepadanya. Tujuan diskusi umum ini adalah untuk menyetujui visi ILO
mengenai jaminan sosial yang, dengan terus berakar pada prinsip dasar ILO, dapat menanggapi
permasalahan dan tantangan baru yang dihadapi jaminan sosial di saat terjadi perubahan kondisi
ekonomi, sosial dan demografis. Komite ini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia
betapa relevan mandat ILO untuk memastikan adanya jaminan pendapatan dan perlindungan
kesehatan bagi semua. Tantangan Komite adalah merumuskan suatu visi jaminan sosial yang dapat
menuntun tugas ILO di masa depan.

Perwakilan dari Sekretaris Jenderal memaparkan laporan Kantor Perburuhan Internasional.
Ia menekankan pentingnya topik ini dan menggarisbawahi konteks ekonomi dan sosial baru yang
muncul sejak penetapan instrumen ILO terkait jaminan sosial. Perubahan besar yang telah
berlangsung di berbagai tingkat bidang sosial, ekonomi, teknologi dan politik, menyebabkan
munculnya bentuk-bentuk pekerjaan baru, penurunan keamanan pada perekonomian dunia, sektor
informal yang bertumbuh besar, transisi di banyak negara menjadi perekonomian berdasarkan
pasar, dan perubahan hubungan gender dan struktur keluarga. Situasi baru ini harus segera
direspons. Sehingga Badan Pengurus memutuskan sebaiknya permasalahan ini dibahas dalam
sebuah diskusi umum yang dapat memicu upaya penetapan standar. Laporan yang disiapkan
sebagai dasar diskusi meliputi lima permasalahan: jaminan sosial, pekerjaan dan pembangunan,
perluasan cakupan jaminan sosial, kesetaraan gender; pembiayaan jaminan sosial, dan dialog
sosial. Di sini terdapat tinjauan atas berbagai dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan
perlindungan jaminan sosial beserta cara-cara yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan
kebijakan sosial dengan kebijakan promosi pekerjaan.. Berdasarkan pengalaman, sistem jaminan
sosial yang efektif akan menjadi media yang sukses bagi pembangunan serta pencegahan atau
pengurangan kemiskinan. Ia berkontribusi pada kesatuan sosial dan stabilitas serta merupakan
unsur utama bagi perekonomian yang maju dan berjalan baik. Masalah yang dihadapi negara
maju tentu tidak sama dengan yang dihadapi negara berkembang.

Akibatnya, salah satu tantangan utama bagi Komite adalah bagaimana cara melintasi batas
negara dan menyetujui suatu perspektif internasional yang relevan bagi tiap negara anggota.
Pembicara menekankan pendekatan tripartit ini sangat membantu reformasi jaminan sosial. Komite
memiliki kesempatan untuk menghasilkan konsensus yang dapat menaksir jaminan sosial di tahun-
tahun mendatang. Ia bisa menghidupkan kembali aspirasi masyarakat untuk memberikan jaminan
sosial kepada semua, menegaskan hak atas perlindungan tersebut, dan menentukan cara untuk
mewujudkan tujuan ini. Pertimbangan ini menempatkan ILO di tengah debat internasional tentang
jaminan sosial serta mengarahkan pekerjaannya di bidang tersebut.

Agar dapat memfasilitasi diskusi ini, perwakilan Sekretaris Jenderal mengusulkan enam topik
dari topik pembicaraan yang dilampirkan pada Laporan VI. Usulan tersebut dikemukakan pada
dokumen C.S.S./D.1. yang dilampirkan pada laporan ini.
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Wakil pimpinan pekerja mengucapkan selamat kepada Kantor Perburuhan Internasional atas
laporannya. Diskusi jaminan sosial pada Konferensi Perburuhan Internasional pertama di abad ini
sangat tepat pada waktunya dan mencerminkan visi ILO mengenai keadilan dan keamanan bagi
semua. Deklarasi Philadelphia 1944 menetapkan bagi ILO untuk memperluas jaminan sosial agar
mencakup semua pihak yang membutuhkan perlindungan—namun sayangnya sampai saat ini
kemajuan yang ditunjukkan masih terbatas. Konferensi ini jauh terpisah dari kenyataan tentang
adanya kemiskinan di mana jutaan orang tidak memiliki jaminan pekerjaan, pelayanan kesehatan,
atau tunjangan hari tua. Kebijakan baru dibutuhkan untuk menghasilkan pekerjaan yang produktif
dan kesempatan bagi setiap individu, sebab hal ini merupakan kunci bagi penurunan kemiskinan
dan tidak tersisihnya masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Pembicara menyatakan perlunya
dialog untuk memenuhi tujuan Komite yakni merumuskan permasalahan, mengatasi tantangan
yang muncul dan menyatakan visi baru yang ambisius namun tetap dapat dicapai. Perlu ditegaskan
kembali kedudukan ILO sebagai lembaga yang penting dalam mempertahankan standar jaminan
sosial.

Kelompok pekerja merasa, jaminan sosial melibatkan persamaan hak dan hak bagi laki-laki
maupun perempuan atas perlindungan ekonomi dan sosial pada masa pengangguran, penyakit,
kehamilan, pengasuhan anak, kehilangan pencari nafkah, cacat dan hari tua. Sampai sekarang
tanggung jawab keluarga tidak dicakup oleh Konvensi Jaminan Sosial. Persamaan gender pada
jaminan sosial merupakan permasalahan yang serius. Sebagian besar sistem jaminan sosial
mewujudkan hasil yang kurang baik bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Faktor pendorongnya
adalah pendapatan rata-rata yang lebih kecil bagi perempuan, tidak dicakupinya sektor yang
cenderung didominasinya, terhentinya kerja akibat kelahiran anak dan tanggung jawab lainnya,
serta kondisi lain yang membatasi akses terhadap manfaat jaminan sosial. Perempuan dan laki-
laki seharusnya menerima manfaat yang setara. Setidaknya faktor-faktor yang mendukung
diskriminasi perlu ditanggapi.

Walaupun globalisasi dapat meningkatkan standar hidup, namun hal tersebut tidak dapat
dicapai melalui mekanisme pasar saja. Penyediaan manfaat jaminan sosial yang mencukupi
dibutuhkan bersamaan dengan pemerintah yang demokratis dan tata kelola ekonomi yang sehat.
Jika semua ini berlangsung secara bersamaan, angkatan kerja yang lebih stabil dan produktif
dapat dihasilkan dan produktivitas perusahaan serta perekonomian juga dapat ditingkatkan.
Belakangan ini terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang memicu perkembangan angkatan kerja
tepian. Di negara maju, terjadi penurunan jaminan kerja, peningkatan pekerja paruh-waktu, dan
bertambahnya pekerjaan pada usaha kecil menengah. Di negara sedang berkembang, tingkat
pengangguran tinggi dan pekerja di sektor informal terlibat dalam pekerjaan berpenghasilan rendah
yang tidak teregulasi maupun terjamin. Seiring dengan berjalannya waktu, pekerja tersebut harus
dibantu agar beralih kepada pekerjaan yang lebih menjamin di sektor formal. Kerangka ekonomi
yang memperkuat adanya sektor informal harus ditolak.

Tidak ada satu model ideal yang dapat memenuhi kebutuhan jaminan sosial golongan tepian
ini. Kelompok pekerja akan mendukung inisiatif yang dapat mewujudkan hasil jaminan sosial yang
menguntungkannya, bukan pendekatan yang mengharuskan untuk membiayai jaminan sosial
dengan kemampuannya yang terbatas. Penelitian dan analisis lebih lanjut dari ILO mengenai
perlindungan sosial dan skema asuransi mikro berdasarkan golongan sangat dibutuhkan, tetapi
pembicara menegaskan keraguannya terkait dengan kapasitas skema tersebut dalam memenuhi
kebutuhan yang ada akibat cakupan dan pembiayaan yang terbatas.

Mengenai pengangguran, kelompok pekerja meyakini bahwa yang paling dibutuhkan adalah
penyediaan lapangan pekerjaan yang terjamin, pelatihan dan/atau pelatihan ulang yang terus-
menerus dilakukan, dan jaminan adanya pekerjaan. Perhatian khusus perlu diberikan pada
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pengangguran jangka panjang, pemuda dan kalangan pekerja tua. Penuaan populasi berdampak
pada sistem jaminan sosial, mengingat rasio pekerja terhadap mereka yang bukan pekerja terus
berubah, kebutuhan akan pelayanan kesehatan tambahan, dan pengeluaran untuk tunjangan
pensiunan. Akan tetapi, perubahan drastis terhadap usia pensiunan atau jumlah tunjangan tidak
dibutuhkan.

Tantangan yang muncul sebagai akibat dari penuaan populasi dapat diatasi dengan tindakan-
tindakan ekonomi dan sosial, tanggapan terhadap pasar kerja yang tepat dan peningkatan
produktivitas. Pelatihan yang lebih baik dan pelatihan ulang bagi pekerja yang sudah tua, partisipasi
perempuan dalam pasar kerja, skema pensiunan yang bisa disesuaikan secara bertahap,
penyesuaian jam kerja dan skema tempat kerja yang ramah bagi keluarga merupakan pilihan-
pilihan yang patut ditinjau. Pembicara menekankan bahwa standar manfaat yang ada perlu
dipertahankan dan hak-hak pensiun harus dijaga. Kelompok pekerja meyakini bahwa lima prinsip
berikut merupakan patokan bagi sistem jaminan sosial, yakni: tata kelola sistem memberikan peran
besar bagi mitra sosial, keamanan sistem dijadikan prioritas tinggi, skema dikelola secara transparan
dan sehat dengan biaya administrasi yang rendah serta laporan rutin kepada kontributor, negara
memastikan sehatnya tata kelola sistem sesuai kepentingan kontributor, dan tidak adanya
diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pekerja tidak setuju jika privatisasi bisa memberikan pembiayaan dan pelaksanaan jaminan
sosial yang lebih baik. Sebaliknya, pengalaman menunjukkan biaya administrasi yang tinggi
mengakibatkan semakin terbatasnya manfaat. Peran pemerintah sebagai penjamin dan
penanggung skema jaminan sosial ditekankan, begitu pula pentingnya pemberantasan korupsi,
dihargainya standar kerja, dan promosi kondisi yang baik bagi investasi dan pertumbuhan. Pekerja
yakin bahwa komunitas akan menerima manfaat yang lebih signifikan dan terjamin melalui reformasi
yang didasarkan diskusi tripartit. Kelompok pekerja selanjutnya akan bertemu dengan kelompok
pengusaha dan anggota pemerintahan agar dapat menyelesaikan sejumlah masalah sehingga
sistem jaminan sosial dapat berlangsung dengan baik.

Dalam pembukaannya, wakil ketua pengusaha memberi selamat kepada Kantor Perburuhan
Internasional atas penelitian yang telah dimasukkan ke dalam laporan, sehingga bisa menjadi
dasar yang baik untuk memulai diskusi. Ia menekankan perlunya pendekatan yang mudah
disesuaikan agar dapat memperbarui skema yang ada serta memperluas jaminan sosial sehingga
melingkupi golongan-golongan lain. Dia juga menekankan tidak ada satu model atau solusi
universal. Jaminan sosial harus dirumuskan sesuai kondisi nasional yang berbeda-beda. Ini tidak
hanya meliputi pembangunan ekonomi, tetapi juga norma-norma sosial budaya. Di seluruh dunia
terdapat skema jaminan sosial yang menghadapi kesulitan keuangan, termasuk upaya membuat
skema baru di mana sebelumnya tidak ada skema yang bisa menghadapi banyak tantangan.
Masalah-masalah ini mengharuskan adanya kelenturan dari Komite dalam mencari arah dan solusi
baru.

Pembangunan ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan menjadi cara yang paling pasti
untuk mewujudkan jaminan sosial bagi pekerja. Manfaat yang memadai tidak dapat dibiayai tanpa
persyaratan tersebut. Mengingat peran pengusaha dalam menciptakan pekerjaan, beban
pembiayaan mereka tidak boleh berlebihan dan manfaat harus ditujukan kepada pihak yang paling
memerlukannya agar biaya masih dapat ditanggung. Selain itu, dibutuhkan penelitian ILO di
beberapa bidang, yakni kaitan hubungan antara jaminan sosial dan terciptanya pekerjaan serta
menemukan pendekatan baru untuk memperluas jaminan sosial agar meliputi sektor informal
tanpa terlalu membebani sektor formal. Semua inovasi baru perlu ditinjau ulang secara teliti,
termasuk meliputi privatisasi dan praktik terbaik.
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Lebih jauh lagi, mitra sosial perlu saling menyesuaikan kebijakannya yang berhubungan
dengan jaminan sosial, sebab mereka dapat membantu membangun kehendak politik yang
memungkinkan adanya pembaruan jaminan sosial. Wakil ketua pengusaha menyatakan, kelompok
pengusaha tidak akan memberi penjelasan lebih lanjut melainkan akan menunggu diskusi tambahan
Komite. Perwakilan Komisi Eropa menyatakan, jaminan sosial harus dilihat sebgai hak asasi manusia.
Dari sudut pandang ini, pendirian skema jaminan sosial nasional merupakan prestasi penting pada
abad ke-20. Komisi Eropa menekankan pentingnya dua instrumen hukum yang bersangkutan
dengan jaminan sosial, yakni Piagam Sosial Eropa dan Undang-Undang Jaminan Sosial Eropa.
Kedua instrumen ini mengutarakan prinsip-prinsip yang memantau negara dalam mendirikan sistem
jaminan sosial yang terus diratifikasi dan diperhatikan oleh negara anggota. Instrumen ini memberi
tanggung jawab kepada negara atas penyediaan jaminan sosial namun negara juga ditantang
untuk mencari cara baru dalam menjalankan otoritasnya pada abad ke-21. Kebijakan jaminan sosial
tidak dapat berdiri sendiri melainkan berhubungan erat dengan kerangka hukum dan kebijakan
ekonomi suatu negara. Globalisasi telah menimbulkan masalah-masalah yang dapat ditangani
oleh jaminan sosial, tetapi juga mengharuskan adanya perumusan ulang jaminan sosial. Perwakilan
dari Komisi Eropa menyatakan adanya kebutuhan akan modernisasi dan peningkatan sistem jaminan
sosial. Ia pun menjelaskan beberapa tindakan yang diambil Komisi belakangan ini guna menekankan
jaminan sosial dalam pembentukan kebijakan. Langkah tersebut juga termasuk pendirian Komite
Perlindungan Sosial dan keputusan untuk menggunakan Metode Koordinasi Terbuka ketika
menanggapi penyisihan sosial. Melalui metode ini, negara anggota Uni Eropa mengembangkan
tujuan yang sama dalam memerangi peyisihan sosial, mengawasi kemajuan nasional dalam
mencapai tujuan dan berpartisipasi dalam evaluasi bersama. Isu mengenai apakah metode ini
juga akan dipraktikkan pada sistem pensiun akan didiskusikan di bawah masa kepresidenan Belgia.
Pembicara menyetujui laporan Kantor Perburuhan Internasional bahwa perlindungan sosial
merupakan unsur penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dia juga membenarkan
pernyataan bahwa tantangan terbesar dari penuaan populasi bukan jaminan sosial, melainkan
berhubungan dengan kebijakan nasional tentang pekerjaan.

Perwakilan dari Social Alert (Siap Siaga Sosial), Federasi Internasional Perempuan Universitas
dan Zonta International mengamati bahwa jaminan sosial merupakan hak semua orang, dijamin
dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) serta beberapa
Konvensi ILO. Perlindungan sosial seharusnya bersifat universal, komprehensif, dan berbasis pada
prinsip solidaritas. Ia bukannya berbasis pada rekening individu di mana yang berpemasukan stabil
saja yang dapat menerima manfaat sedangkan mayoritas tenaga kerja yang berpendapatan rendah
dengan pekerjaan sulit tidak termasuk dalam manfaat tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan
seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jaminan sosial. Reformasi
sebaiknya juga berimbas bagi perlindungan hak perempuan dan persamaan gender yang lebih
tinggi. Pekerjaan yang layak merupakan fondasi bagi sistem jaminan sosial manapun yang efisien
dan komprehensif. Ini merupakan penjamin pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Pemerintah, pengusaha dan pekerja secara bersama-sama mengemban tanggung jawab terhadap
pemerintahan yang baik untuk mengatasi tantangan pembiayaan. Cakupan komprehensif
merupakan hak rakyat dan kewajiban negara.

Ketua lantas menunjuk proposal pengaturan ulang topik-topik diskusi yang terkandung dalam
dokumen C.S.S./D.1. yang terlampir dengan laporan ini. Komite pun menyetujui diskusi atas enam
topik tersebut.



16

Jaminan Sosial: Konsensus Baru

Topik 1. Jaminan sosial dan pembangunan ekonomi

Dalam pembahasan topik diskusi pertama, wakil ketua pekerja menegaskan peran positif
yang dipegang jaminan sosial dalam mendorong terjadinya perubahan, meningkatkan taraf hidup,
dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Jaminan sosial berkontribusi pada kesatuan sosial
dan produktivitas dengan memelihara kesehatan angkatan kerja, mempermudah pemberhentian
pekerja tua dan membuat semua pekerja lebih mampu menerima perubahan. Globalisasi memang
membuat jaminan sosial semakin dibutuhkan, tetapi sebaliknya ia juga membatasi kemampuan
negara untuk membiayainya. Sedangkan, serikat pekerja sangat yakin bahwa peningkatan jaminan
sosial diinginkan masyarakat dan tindakan-tindakan untuk mencapainya tidak akan menghambat
pertumbuhan ekonomi.

Wakil ketua pengusaha mempermasalahkan anggapan bahwa jaminan sosial pasti membantu
pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, jaminan sosial bergantung pada kondisi nasional, rancangan
serta biaya skema jaminan sosial. Misalnya, walaupun jaminan kesehatan dapat meningkatkan
taraf hidup masyarakat, ketika terjadi epidemi AIDS maka ia menjadi beban yang sangat berat.
Epidemi seperti itu bisa membebani pembiayaan pelayanan kesehatan sehingga manfaatnya
terpaksa disalurkan melalui bantuan sosial. Apabila jaminan sosial dikelola dengan baik, ia dapat
meningkatkan produktivitas, tetapi bila biayanya terlampau tinggi, ia bisa mengakibatkan dampak
negatif terhadap kemampuan perusahaan untuk bersaing dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Ketua memberi kesempatan bagi anggota pemerintah untuk menanggapi topik diskusi
pertama. Banyak di antara mereka mengucapkan penghargaan terhadap laporan Kantor Perburuhan
Internasional yang luar biasa, yang akan sangat membantu pekerjaan Komite. Beberapa di antaranya
menyatakan tidak ada satu model ideal bagi jaminan sosial. Skema harus dirumuskan sesuai kondisi
nasional dan harus memasukkan fitur yang dapat diadaptasikan dengan perubahan dan tantangan
yang muncul. Salah satu anggota pemerintah mengatakan, skema nasional bagai suatu organisme
hidup yang tumbuh dan berkembang dengan waktu. Pertama dengan menyediakan bantuan sosial
bagi kaum miskin, kemudian pada angkatan kerja dan akhirnya bagi semua dengan skema-skema
pelengkap. Anggota lainnya mengusulkan model riam dengan tahap-tahap progresif. Tiap tahap
dirancang untuk mencapai target tertentu dalam meluaskan cakupan jaminan sosial di angkatan
kerja. Efek jaminan sosial yang menstabilkan menjadi semakin dibutuhkan dalam era globalisasi
sebab liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan peningkatan ketegangan sosial. Beberapa
anggota membalas, pemerintah demokratis di zaman sekarang tidak dapat bertahan tanpa sistem
jaminan sosial yang kuat. Anggota-anggota lain merasa bahwa jaminan sosial sebenarnya dapat
mendorong perekonomian dengan mengurangi ketakutan pekerja akan perubahan ekonomi.

Beberapa anggota pemerintah menyatakan efek positif jaminan sosial terhadap produktivitas
harus dipertimbangkan, termasuk biayanya. Seorang anggota mengemukakan biaya cenderung
dilihat dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perusahaan dan biaya pada tingkat
mikroekonomi. Tetapi ketika dilihat dari segi makroekonomi, hal ini hanya menjadi distribusi ulang
pendapatan pekerja kepada populasi yang tidak bekerja. Transfer sosial ini tidak membebani negara
ataupun persaingan internasional. Ketimbang dilihat dari segi biaya, jaminan sosial harusnya
dianggap sebagai suatu investasi, agen kesatuan sosial dan aset nasional. Sebagai investasi, dia
berkontribusi kepada kesehatan rakyat dan meningkatakan kondisi keluarga. Pada saat yang sama
ia menimbulkan efek ekonomi yang antisiklus dengan mempertahankan permintaan konsumen
akan barang dan jasa walaupun tingkat penganggurannya tinggi. Ia juga mendukung mobilitas
tenaga kerja dengan membuatnya bebas beralih dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa
harus takut kehilangan manfaat yang sudah diraihnya.
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Pentingnya peran jaminan sosial sebagai aset nasional dicerminkan beberapa keputusan
Pengadilan Hak Asasi Eropa belakangan ini, bahwa rakyat mempunyai hak kepemilikan dalam hal
jaminan sosial, dan ini membuatnya sebagai suatu sumber pendapatan dan kekayaan. Skema
jaminan sosial mendistribusi ulang pendapatan dengan cara mempertahankan dan menegaskan
martabat pihak penerima. Pada gilirannya, jaminan ini berkontribusi pada kesatuan sosial dan
solidaritas nasional.

Ketua mengundang wakil ketua pengusaha untuk menanggapi berbagai komentar anggota
pemerintah. Ia menunjukkan adanya tiga tema pada intervensi-intervensi yang muncul. Pertama,
banyak anggota pemerintah mengakui kebijakan jaminan sosial tidak dapat dipertimbangkan secara
terpisah dari hal-hal lain. Justru ia merupakan bagian pelengkap dalam kerangka ekonomi suatu
negara. Kedua, globalisasi mengharuskan adanya ide-ide baru, pendekatan dan jawaban yang
berhubungan dengan perumusan jaminan sosial. Ketiga, jaminan sosial tidak dapat dibiayai tanpa
adanya pekerjaan, sebab kedua hal ini saling berhubungan secara langsung. Ia menambahkan
konsep pekerjaan yang layak bergantung pada konteks nasional dan standar jaminan sosial yang
berlaku pada negara-negara maju belum tentu mewujudkan hasil yang diharapkan ketika
diberlakukan pada negara-negara berkembang. Oleh karena itu, ILO sebaiknya memusatkan
perhatian pada pendekatan penyediaan jaminan sosial yang bersifat nasional, bukan internasional.

Wakil ketua pekerja juga menjelaskan tema intervensi anggota-anggota pemerintah. Ia
menggarisbawahi kesamaan di antara banyak anggota pemerintah, yaitu adanya perasaan bahwa
jaminan sosial meningkatkan kesatuan sosial serta persaingan perusahaan dan perekonomian,
dan seharusnya dianggap sebagai investasi nasional, bukannya beban ekonomi. Ia
mempermasalahkan pernyataan wakil ketua pengusaha bahwa pekerjaan yang layak bergantung
pada konteks nasional dan sebaliknya menegaskan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak sama di
setiap negara. Prinsip-prinsip ini bukannya berhubungan pada kondisi kerja, melainkan hak-hak
dasar dari pekerja, sesuai yang tercantum pada konvensi-konvensi ILO.

Topik 2. Perluasan cakupan jaminan sosial

Beralih pada topik diskusi kedua, ketua memberikan kesempatan kepada wakil ketua pekerja
yang mengutarakan kelompoknya memprioritaskan perluasan jaminan sosial agar mencakupi
individu dan keluarga yang masih di luar jangkauannya. Walaupun skema asuransi mikro dapat
berkontribusi secara terbatas, tapi tidak dapat membantu banyak orang. Dia mendukung
pembangunan dan penelitian ILO lebih lanjut mengenai pendekatan ini hingga dapat menunjukkan
potensi perluasan dan dapat diintegrasikan dengan skema jaminan sosial nasional. Pilihan lain
yang perlu ditinjau adalah pendirian skema bantuan sosial yang bertujuan khusus, yang telah
disesuaikan dengan kebutuhan golongan yang paling membutuhkannya. Dari sudut pandang
pekerja, prioritas tertinggi adalah pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan pekerja sektor
informal beralih ke sektor formal. Dan, penyediaan tunjangan tunai jaminan sosial memungkinkan
terjadinya hal tersebut. Menurut kelompok pekerja, sistem pelayanan kesehatan universal
merupakan bagian penting dari jaminan sosial, asalkan dibiayai melalui penghasilan negara dan
dilengkapi kontribusi lain.

Wakil pimpinan pengusaha menandaskan perluasan cakupan jaminan sosial merupakan
tantangan yang sulit diatasi dan tidak mudah ditangani. Populasi tujuan bersifat heterogen,
mencakup wirausahawan, entrepreneur kecil, dan pekerja migran legal maupun ilegal. Kebutuhan
dan kondisi kerja serta kemampuan kontribusi dari pihak yang tidak terjangkau sangat berbeda-
beda sehingga membutuhkan solusi yang dirancang khusus yang dirumuskan dan dilaksanakan
secara nasional. Pembicara menimbang, seiring bergulirnya waktu bisa saja sistem khusus dapat
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dikembangkan untuk menarik iuran sehingga cakupannya mampu mencapai pihak di luar sektor
formal. Dia mengungkapkan, di sebagian negara, pekerja berhasil memanfaatkan asuransi mikro
sehingga dapat menanggung pelayanan kesehatan dan risiko lain. Ia juga menggambarkan situasi
pekerja yang pada awalnya terpaksa bekerja di sektor informal dan seterusnya terbiasa tidak
membayar pajak atau kewajiban jaminan sosial. Sangat penting untuk tidak membebani sektor
formal dengan pembiayaan sektor informal. Sebaiknya ILO membuat penelitian mendetail dari
kelompok-kelompok pekerja yang tidak dicakupi jaminan sosial agar bisa menjadi dasar bagi
pengembangan kebijakan nasional.

Saat ketua mempersilakan anggota pemerintah untuk berkomentar banyak di antaranya
mengungkapkan kekhawatirannya atas pertumbuhan pekerjaan informal semakin membuat banyak
pekerja berada di luar jangkauan skema jaminan sosial nasional. Di beberapa negara, sektor informal
lebih besar dari sektor formal sehingga menimbulkan tantangan yang luar biasa besar bagi peluasan
cakupan. Beberapa anggota setuju sektor informal bukan solusi bagi pengangguran terbuka dan
terselubung, melainkan merupakan titik masuk atau transisi kepada pekerjaan formal. Salah satu
anggota menunjukkan, pembiayaan perluasan yang mencakup golongan-golongan rentan
membuat sulit negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Anggota lain menyatakan,
dengan tantangan mengecilnya lapangan kerja, negaranya merasa perlindungan minim perlu
ditetapkan dan kini mereka sedang bereksperimen dengan berbagai bentuk pajak untuk
membiayainya. Beberapa negara berkembang menjelaskan berbagai bentuk pendekatan untuk
meluaskan jaminan sosial. Salah satunya melaporkan mengenai percobaan di negaranya untuk
meluaskan cakupan agar bisa menjangkau pekerja informal dengan pendapatan rendah melalui
subsidi bagi manfaat dasar dengan jumlah iuran yang minim. Seorang anggota lain dari negara di
mana mayoritas pekerjanya berada di sektor informal menunjuk berbagai skema asuransi sosial
dan bantuan sosial yang didirikan oleh pemerintah pusat dan daerah agar dapat meluaskan cakupan
jaminan sosial sehingga menjangkau berbagai golongan populasi. Ia mengacu pada upaya perdana
untuk mencakupi sebagian besar dari pekerja di bidang agrikultur beserta suksesnya asuransi
mikro ketika digabungkan dengan kredit mikro dan kelompok swadaya. Seorang anggota dari
negara dengan sistem jaminan sosial yang luas mengungkapkan peraturan baru yang menyediakan
manfaat dasar bagi semua orang di atas usia 75 yang tidak memiliki sumber pemasukan lain.

Di beberapa negara industri, terutama perekonomian transisi, masalah-masalah serupa
muncul bersamaan dengan pergeseran pekerja menjadi wirausahawan. Ketika skema yang berlaku
dirancang untuk melindungi karyawan saja, pertanyaannya adalah apakah reformasi sistem pensiun
dasar dibutuhkan dengan beralih dari sistem solidaritas pekerja menjadi sistem solidaritas nasional.
Seorang anggota dari negara dengan cakupan jaminan sosial yang universal mengatakan, bagi
wirausahawan, terutama di bidang agrikultur, skema selain pensiun yang bermanfaat tunai bersifat
tidak wajib. Anggota lain dari negara industri menunjukkan adanya keanekaragaman kebutuhan
dan kondisi di negara yang berbeda. Ia melihat  negaranya memiliki sistem jaminan sosial universal
berdasarkan kemampuan berkontribusi yang membantu dalam penurunan kemiskinan dan
persamaan gender.

Wakil ketua pekerja dan pengusaha secara bergantian mengucapkan penghargaan atas
komentar-komentar ini. Wakil ketua pengusaha mengungkapkan  adanya berbagai permasalahan
dan kerumitan peluasan cakupan. Ia menegaskan perlunya kelenturan ancangan skema jaminan
sosial dan pembiayaan peluasan cakupan melalui perpajakan, termasuk kemungkinan
memanfaatkan pajak nilai tambah. Wakil ketua pekerja juga mengakui perlunya kelenturan pada
rancangan skema, tetapi menekankan ini harus sejalan dengan kerangka prinsip-prinsip yang sudah
diterima. Dirinya mengaku senang melihat tidak ada satu pun anggota pemerintah yang
mengatakan peluasan jaminan sosial merupakan suatu hal yang mustahil. Anggapan jaminan sosial
mungkin tidak dapat dibiayai, tidak dapat diterima mengingat besarnya dana yang dialokasikan



19

untuk pengeluaran militer. Ia mendukung anggapan bahwa sektor informal merupakan langkah
transisi ke sektor formal. Dia pun menyimpulkan usulan untuk meluaskan cakupan harus bersifat
konkret dan realistis agar tidak memberi harapan palsu bagi golongan yang belum terjangkau.

Topik 3. Lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan bagi penganggur

Wakil ketua pekerja mengamati, jaminan pemasukan bagi pengangguran merupakan
tantangan bagi semua negara. Selama ini pekerjaan yang tercipta tidak begitu banyak
menghentikan peningkatan pengangguran akibat perubahan struktural dan teknologi, pengelolaan
ekonomi yang kurang baik dan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Kebijakan penyesuaian
struktural meningkatkan pengangguran pada negara berkembang dan perekonomian transisi juga
mengalami kenaikan yang sama. Di seluruh dunia, lebih dari tiga dari empat penganggur tidak
memiliki jaminan pengangguran.

Mayoritas pekerja menganggur yang menerima tunjangan berada di negara maju. Walaupun
demikian, selama dekade terakhir ada kecenderungan menurunkan tunjangan pengangguran
karena tingkat manfaat yang tinggi. Kelompok pekerja menolak argumen tersebut. Beberapa negara
yang menyediakan manfaat yang cukup tinggi memiliki tingkat pengangguran rendah, sedangkan
yang memberi manfaat yang kecil justru memiliki tingkat pengangguran yang tinggi.

Skema jaminan pengangguran di negara berkembang bercakupan terbatas. Bentuk
pemeliharaan pendapatannya menggunakan program infrastruktur yang padat karya dan
memberikan pekerjaan berupah rendah kepada pihak pengangguran. Kelompok pekerja
mendukung upaya tersebut pada kondisi yang tepat. Pekerja menolak kebijakan Bank Dunia yang
gigih menentang pendirian skema jaminan pengangguran pada negara berkembang.

Kelompok pekerja percaya sejumlah upaya dibutuhkan dalam menanggapi masalah
meningkatnya pengangguran dan menurunnya pemeliharaan pendapatan. Pertama, kebijakan
yang mempersulit pemenuhan syarat atau masa penerimaan manfaat perlu ditarik kembali. Kedua,
lembaga keuangan internasional harus berhenti berkampanye melawan jaminan pengangguran
pada tingkat pendapatan menengah di negara berkembang dan perekonomian transisi. Ketiga,
dana yang terjamin negara harus bisa memastikan ketika perusahaan bangkrut, pekerja yang terkena
PHK menerima pembayaran lump-sum yang merupakan haknya. Keempat, dampak pengangguran
dapat diminimalisir melalui tersedianya jasa-jasa pokok seperti pelayanan kesehatan secara
universal. Kelima, diperlukan rancangan program yang menjangkau pekerja di sektor informal
sehingga mereka beralih ke sektor formal. Terakhir, pemerintah harus menyediakan sumber daya
agar dapat memastikan kaum muda mendapatkan pendidikan yang baik.

Pembicara menekankan tersedianya pekerjaan adalah cara terbaik untuk menyediakan
perlindungan sosial dan jaminan pendapatan. Akses kepada pekerjaan merupakan tujuan utama.
Pelatihan profesi dan pengalaman kerja perlu disediakan bagi golongan pengangguran untuk
meningkatkan keterampilannya serta memperbesar kemungkinan dipekerjakan lagi. Program
perubahan infrastruktur sebaiknya menyediakan pekerjaan jangka pendek juga kesempatan
pekerjaan di masa depan.

Wakil ketua pengusaha menekankan masalah jaminan pemasukan harus dilihat secara teliti.
Sangat penting untuk mempertimbangkannya dengan ukuran hilangnya pekerjaan di sektor formal.
Prinsip pertama adalah dipastikannya iuran wajib terlebih dahulu sebelum dapat menerima manfaat.
Sistem yang dirancang dan dikelola dengan baik hanya mungkin diwujudkan dengan pembiayaan
yang pasti. Hal ini bergantung pada pemasukan yang mencukupi. Tetapi di beberapa negara,
orang sudah terlanjur kecanduan pengangguran akibat tingkat manfaat yang tinggi.
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Situasi perekonomian secara keseluruhan harus dipertimbangkan dalam merancang
pendekatan terhadap masalah pengangguran. Terdapat perbedaan yang sangat luas antara negara
industri, negera berpendapatan menengah, berkembang dan perekonomian transisi. Tindakan-
tindakan untuk menanggapi masalah-masalah yang ditimbulkan pengangguran harus disesuaikan
dengan kondisi masing-masing negara. Tindakan tersebut tentunya juga sangat bergantung pada
kebijakan sosial nasional dan anggaran negara.

Skema asuransi bukan jawaban satu-satunya bagi pengangguran. Beberapa kasus
menunjukkan proyek pekerjaan yang padat karya dapat memberikan pekerjaan. Pada dasarnya,
masalah pengangguran hanya dapat diatasi melalui penciptaan pekerjaan dan persiapan bagi
pengangguran untuk kembali bekerja. Individu-individu ini harus menyadari kewajibannya terhadap
masyarakat, bersedia serta mampu mencari pekerjaan. Sebaiknya pelatihan bertujuan
mempersiapkan pekerja untuk pekerjaan baru yang dibutuhkan masyarakat. Prinsipnya, pendidikan,
pelatihan dan pelatihan ulang merupakan kunci bagi peningkatan kualitas angkatan kerja. Para
pengusaha tentunya tidak ingin kehilangan pekerja yang baik. Sebaliknya mereka akan berupaya
keras untuk mempertahankan yang terbaik. Jelas sangat dibutuhkan kapasitas pelatihan yang
lebih tinggi untuk mengajarkan keterampilan, dan pengusaha juga memiliki peran di lembaga
pelatihan tersebut.

Diskusi berbobot dilanjutkan dengan masukan dari banyak anggota pemerintah yang berbagi
pengalaman negaranya masing-masing. Pembuat peraturan dan kebijakan menghadapi tantangan
untuk merumuskan gabungan berbagai kebijakan sehingga mampu memastikan mata pencaharian
yang mencukupi serta kualitas pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja. Mereka bersepakat bahwa
tindakan bantuan pemasukan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengangguran.
Karena itu kebijakan pekerjaan yang aktif merupakan pelengkap wajib.

Sistem bantuan pendapatan memiliki beberapa fungsi. Mereka dibutuhkan untuk
menyediakan manfaat bagi yang telah meninggalkan angkatan kerja secara permanen, misalnya
akibat cacat, juga menyediakan pengganti pemasukan akibat yang tidak bekerja untuk sementara,
misalnya akibat pengangguran atau kecelakaan. Menanggapi kebutuhan khusus dari pihak cacat
untuk mendorong mereka kembali memasuki angkatan kerja juga penting. Berlangsungnya program
untuk menangani penyakit dan kecelakaan juga dapat membantu dalam hal ini. Sebaiknya, bagi
keluarga dengan bantuan melalui jatah tunjangan bagi anak, dan bagi yang berpendapatan sangat
rendah atau yang tidak berpendapatan, suatu tingkat pemasukan minim sangat dibutuhkan.

Tunjangan pengangguran merupakan unsur penting dari sistem jaminan sosial yang
komprehensif, tetapi perumusan yang baik sulit dicapai. Perlu dicari titik keseimbangan antara
pemberian manfaat penggantian pemasukan bagi yang tidak bekerja dan menghindari
ketergantungan pada bantuan pemasukan yang mungkin menghambat proses pencarian kerja.
Dana asuransi pengangguran memberikan jaminan pemasukan bagi pekerja, tetapi dibutuhkan
mekanisme untuk berjaga-jaga terhadap penyalahgunaan. Kepatuhan pada kewajiban iuran juga
merupakan masalah tersendiri. Partisipasi mitra sosial dalam merancang dan mengawasi sistem
jaminan sosial dapat berkontribusi pada kelancaran berjalannya sistem tersebut.

Seorang anggota pemerintah mengamati, selain memiliki peran penting bagi individu dan
keluarga, tunjangan pengangguran juga memiliki peran penting lain dalam menstabilkan
perekonomian nasional. Sebab dana dikumpulkan pada periode di mana terjadi pertumbuhan
dan digunakan pada saat terjadi resesi.

Pendekatan dan pembangunan skema asuransi pengangguran tidak bisa disamakan bagi
semua. Kondisi masing-masing negara harus dipertimbangkan. Di banyak negara berkembang, di
mana permintaan tinggi dan sumber daya terbatas, bantuan tunai kepada pengangguran dianggap
tidak realistis. Pendekatan lain perlu dicari agar memenuhi kebutuhannya.
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Sejumlah anggota pemerintah mengutarakan kebutuhan akan kebijakan pasar kerja yang
secara aktif membantu pengangguran. Menciptakan pekerjaan adalah satu usaha yang sangat
mendasar. Sebagian besar anggota menyetujui bahwa perlindungan terbaik terhadap
pengangguran adalah kebijakan pekerjaan yang aktif. Namun memberikan penghidupan dasar
bagi pengangguran saja tidak cukup, pekerjaan harus diciptakan. Tindakan-tindakan menuju
terciptanya pekerjaan merupakan investasi yang dapat membantu negara untuk terus bersaing.

Lembaga keuangan harus menetapkan kebijakan yang mampu mendorong terciptanya
pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Seorang anggota pemerintah mengusulkan adanya upaya
yang menghubungkan investasi asing dengan penciptaan pekerjaan. Tidak cukup satu cara saja
untuk menanggapi pengangguran. Kepastian pekerjaan yang layak membutuhkan pendekatan
majemuk yang meliputi penciptaan pekerjaan, pendidikan, pelatihan dan pelatihan ulang.

Fungsi program pelatihan keterampilan dan kesempatan pelatihan profesi adalah untuk
memfasilitasi perpindahan tenaga kerja dari golongan pengangguran ke golongan pekerja. Penting
untuk menghubungkan pelatihan serta pelatihan ulang dengan upaya menciptakan pekerjaan
agar pekerjaan tersedia pascapelatihan. Pelatihan ulang harus dirancang secara strategis untuk
dapat menangani kebutuhan bursa tenaga kerja sekarang dan di masa depan. Agar dapat mencapai
tujuan ini, kemitraan antara lembaga pelatihan dan dana nasional penciptaan pekerjaan harus
didirikan. Pilihan lain adalah keterlibatan perusahaan yang terpercaya dalam program tripartit
atau pengelolaan bersama untuk mendukung penciptaan pekerjaan.

Diperlukan pendekatan baru untuk menyediakan kesempatan pelatihan dan pelatihan ulang
bagi pengangguran, termasuk yang tidak dicakup asuransi. Program pelatihan harus dirancang
sehingga memperhitungkan keterampilan, pengalaman dan kondisi para pengangguran. Lembaga
penilaian keterampilan dan pelatihan pengembangan keterampilan berdasarkan permintaan pasar
bisa menjadi cara yang efektif dalam mendorong mendapatkan pekerjaan. Program magang juga
dapat menarik perhatian pekerja muda.

Pengembangan potensi pekerja mencakup beberapa komponen kunci. Penting untuk
mempertimbangkan pelatihan huruf dan angka, terutama tentang migrasi tenaga kerja.
Pembelajaran sepanjang masa merupakan kunci bagi penguasaan perubahan teknologi sehingga
terus dapat dipekerjakan. Pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik dapat berdampak
positif pada mobilitas tenaga kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan oleh orang yang tepat.

Tindakan bantuan pendapatan dapat digunakan untuk memudahkan transisi dari
pengangguran ke pekerjaan. Beberapa anggota pemerintah menggambarkan strategi yang
digunakannya dan telah berkontribusi pada penurunan pengangguran. Dengan mempertahankan
tingkat bantuan pendapatan selama masa pelatihan dan setelah kembali bekerja, kebijakan ini
mendukung pekerja untuk mengubah kondisinya. Pengangguran jangka panjang terdorong untuk
meneruskan pendidikan dengan menerima manfaat. Agar mendorong mereka untuk kembali
bekerja, tunjangan pengangguran dapat dilanjutkan sampai tahap awal kembali bekerja, tetapi
dikurangi secara bertahap. Wiraswasta dapat menerima sebagian dari manfaat ini pada tahap
awal. Seorang pembicara mengamati diperlukannya modal awal bagi pekerja dan mendukung
penelitian ILO mengenai skema kredit menuju pemberdayaan ekonomis. Bila dimungkinkan,
manfaat kesehatan suplementer tidak langsung ditarik ketika pekerja kembali bekerja. Pilihan lain
yang akan memberi insentif untuk bekerja adalah pengadaan tambahan tunjangan anak,
pengurangan tingkat pajak penghasilan, perkenalan upah minimum nasional, dan mengizinkan
kerja paruh waktu bagi pasangan hidup tanpa kehilangan manfaat ketika pendapatan melampaui
ambang.
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Banyak pembicara menyetujui perlunya berbagi informasi mengenai kebijakan dan praktik
yang dapat berkontribusi pada transisi yang lancar dari pengangguran ke pekerjaan yang layak
dan terjamin. Skema tunjangan pengangguran harus mampu menjamin taraf hidup pekerja yang
tergantikan selama mereka beradaptasi dengan perubahan struktural pada ekomoni. Kebijakan
bursa tenaga kerja yang aktif harusnya mendorong pekerjaan melalui pengembangan keterampilan
dan insentif lain. Lebih penting lagi, pekerjaan harus diciptakan untuk memberikan pekerjaan
yang layak bagi angkatan kerja yang terus bertambah.

Topik 4. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Dalam diskusi topik ini, wakil pimpinan pekerja menyatakan kesetaraan gender sangat penting
bagi perkembangan masyarakat yang sehat. Perlakuan yang sama bagi perempuan dan laki-laki
dalam jaminan sosial merupakan hal yang penting dalam kerangka universal. Namun masalah ini
menjadi lebih kompleks jika skemanya ditetapkan oleh pengusaha atau jika pengusaha yang
memberi kontribusi. Dalam kasus semacam itu, tunjangan seringkali tergantung pada beberapa
lama seseorang sudah bekerja atau baru beberapa jam dalam seminggu. Perempuan tidak
diuntungkan karena lebih sering absen akibat tanggung jawab rumah tangga yang harus
dilakukannya. Masalah ini harus ditangani dalam forum nasional dan keputusan yang diambil harus
memperhatikan dampaknya terhadap perusahaan. Dalam mempertimbangkan peraturan yang
ditujukan untuk menangani diskriminasi, baik yang nyata ataupun yang diduga, yang dicari bukan
perlakuan diskriminatif melainkan kesetaraan. Setiap perubahan yang diusulkan untuk peraturan
ini harus didiskusikan dari sisi prioritas belanja fiskal di tingkat nasional.

Wakil pimpinan pekerja menegaskan jaminan sosial tidak boleh hanya menjamin perlakuan
yang setara melainkan harus bertindak lebih lanjut untuk menjamin tempat yang lebih baik bagi
perempuan di dalam masyarakat. Tindakan harus dilakukan untuk memperbaiki hasil yang
diskriminatif, termasuk dampaknya terhadap perempuan. Tindakan yang ditujukan untuk
penyetaraan tidak memperhitungkan dampak kumulatif yang diderita perempuan yang digaji yang
lebih rendah dan terganggunya karier karena kehamilan, mengasuh anak dan orangtua. Perempuan
mendapat pendidikan pelatihan yang lebih sedikit dan lebih umum ditempatkan pada pekerjaan
paruh waktu atau pekerjaan umum. Karena faktor ini, tunjangan yang didasarkan pada pekerjaan
tetap tidak menguntungkan perempuan. Perempuan juga mendapat hambatan budaya yang
menghalangi akses mereka terhadap pembiayaan, warisan dan hak kepemilikan.

Kelompok pekerja menekankan pentingnya kesamaan gaji untuk pekerjaan yang setara.
Baik perempuan dan laki-laki harus dibayar dengan jumlah yang memadai untuk pekerjaannya.
Penetapan gaji minimum bisa menjadi instrumen dalam mengangkat perempuan dari perangkap
gaji rendah. Sayangnya, diskriminasi dalam sistem gaji dan kenyataan bahwa pekerjaan perempuan
umumnya bergaji lebih rendah mempunyai pengaruh buruk terhadap tunjangan pensiun mereka.
Penting untuk menerapkan strategi kesetaraan nilai dalam sistem jaminan sosial. Hak terhadap
jaminan sosial harus menjadi hak individu yang tidak tergantung pada hak-hak pasangannya.
Tunjangan dasar diperlukan untuk setiap individu. Diperlukan tindakan positif di sejumlah area.
Harus ada tunjangan jaminan sosial selama cuti hamil dan masa membesarkan anak. Persentasenya
terhadap gaji harus diteliti kembali karena cenderung tidak menguntungkan perempuan. Konvensi
jaminan sosial harus berisi bagian khusus yang menyebutkan tidak boleh ada diskriminasi terhadap
perempuan. Harus ada bagian tentang tunjangan keluarga. Tunjangan untuk pasangan yang
ditinggal wafat harus dikembangkan. Dalam kasus di mana terjadi perceraian, harus ada kesetaraan
dalam pembagian tunjangan yang mempertimbangkan pihak yang mengasuh anak. Prasarana
yang ramah keluarga, memiliki tempat penitipan anak dan orangtua, dan bentuk prasarana sosial
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lainnya, juga penting. Ringkasnya, semua usulan kebijakan jaminan sosial harus melalui analisis
gender dan pengawasan yang ketat harus dikembangkan untuk memastikan bahwa skema jaminan
sosial tidak menyebabkan diskriminasi.

Sebagian besar anggota pemerintah menegaskan prinsip perlakuan yang setara untuk
perempuan dan laki-laki dan menganggap hal tersebut sebagai tujuan dalam perbaikan jaminan
sosial. Seorang anggota pemerintah menyatakan, sistem jaminan sosial di negaranya tidak
membedakan usia pensiun perempuan dan laki-laki, juga persyaratan dan besarnya jaminan.
Demikian juga jaminan untuk pasangan yang ditinggalkan dan anak. Ada yang mencatat di
negaranya, pemerintah dan pengusaha memberi kontribusi tanpa diskriminasi gender dan
potongan diambil dari gaji perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama. Beberapa anggota
pemerintahan juga mencatat walaupun sistemnya dirancang untuk memeberikan perlakuan yang
setara, diskriminasi tetap terjadi karena perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki. Jika
jaminan sosial berdasarkan pendapatan dan iuran perempuan lebih kecil, karenanya mereka juga
menerima pensiun yang lebih kecil. Banyak anggota pemerintahan yang mendukung pendapat
bahwa dalam beberapa hal perlakuan yang sama tidak memadai.

Kepentingan ekonomi perempuan perlu lebih dilindungi sehingga memerlukan tindakan
positif untuk mengatasi hasil yang diskriminatif. Upah yang sama untuk kerja yang sama sangat
penting. Penciptaan lapangan kerja bagi perempuan harus dimasukkan dalam kebijakan pasar
kerja yang aktif agar mereka bisa berpartisipasi, dan hak jaminan sosialnya naik. Dalam kerangka
yang lebih luas, kesetaraan gender juga menyangkut masalah pendidikan dan akses terhadap
layanan kesehatan.

Diperlukan peningkatan kesadaran tentang perlakuan yang sama terhadap perempuan.
Perempuan perlu memperoleh informasi yang memadai agar dapat melakukan pilihan yang
berpengetahuan. Dibutuhkan insentif untuk mempromosikan akses anak perempuan terhadap
pendidikan agar mereka mendapat kesempatan yang sama dalam menyiapkan diri menghadapi
dunia kerja. Jaminan sosial merupakan alat yang penting untuk memajukan kesetaraan gender,
namun harus diakui bahwa siklus kehidupan perempuan dan laki-laki berbeda. Menyediakan
pengasuhan anak yang bermutu sangat penting dalam kerangka perlindungan sosial, demikian
juga cuti bagi orangtua, baik perempuan maupun laki-laki,  agar dapat merawat anaknya.

Tunjangan anak juga menjadi prioritas penting. Respons kebijakan tertentu diperlukan untuk
memungkinkan pekerja menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga tanpa menghadapi
diskriminasi sistem. Layanan pengasuhan anak yang terjangkau bisa memegang peranan penting
dalam memastikan partisipasi perempuan secara berkelanjutan di bursa tenaga kerja, sehingga
menambah hak mereka atas tunjangan. Salah satu anggota pemerintah menjelaskan ”penyelesaian
pasif” di negaranya dalam memastikan hak perempuan tidak diganggu oleh jangka waktu di mana
mereka tidak bekerja karena tanggung jawab keluarga. Ketika tunjangan pensiun dihitung, jangka
waktu di mana perempuan sedang mengasuh anak yang masih kecil dan tidak bekerja penuh
tidak diperhitungkan. Karena itu, perhitungan pendapatan rata-rata tidak dipengaruhi secara jangka
panjang karena pendapatan yang rendah atau tidak ada sama sekali. Di sisi lain, ”penyelesaian
aktif” yang diadopsi beberapa negara memberi perempuan kredit selama jangka waktu di mana
kemampuan mereka untuk memperoleh pendapatan lebih rendah secara signifikan supaya tidak
mengganggu hak perempuan atas tunjangan untuk jangka panjang. Penyelesaian ini bisa
menciptakan hak atas tunjangan bagi perempuan, yang tanpanya tidak akan memiliki hak sama
sekali.

Salah satu tindakan pembaruan yang paling penting disebut oleh sejumlah anggota
pemerintah, yakni mendasari sistem pajak dan tunjangan atas hak individual dan bukannya hak
turunan. Transisi dari hak turunan ke individual tidak mudah, namun sistem pajak dan tunjangan
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bisa memberi insentif yang kuat bagi perempuan untuk memasuki dan bertahan di bursa tenaga
kerja. Salah satu anggota pemerintah melihat kesetaraan gender dalam jaminan sosial merupakan
kondisi awal yang penting untuk meningkatkan angka pekerjaan sehingga mendukung
pertumbuhan ekonomi. Dua anggota pemerintah menyatakan premi tahunan yang dibuat berbeda
berdasarkan perbedaan harapan hidup laki-laki dan perempuan, merugikan perempuan. Untuk
melawan dampak yang diskriminatif berdasarkan umur harapan hidup, salah satu anggota
pemerintah menguraikan pembaruan di negaranya yang mengharuskan penggunaan tabel aktuarial
yang sama untuk perbedaan gender, sehingga mengakibatkan pembayaran pensiun yang lebih
tinggi bagi perempuan, dibandingkan dengan sistem sebelumnya  yang membuat perbedaan
atas dasar gender. Perubahan dalam hukum pekerjaan di negaranya juga membantu mengurangi
diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Contohnya, pengusaha yang mempekerjakan
perempuan yang memiliki anak membayar iuran jaminan sosial yang lebih rendah. Ini mendorong
para pengusaha untuk mempekerjakan lebih banyak ibu yang bekerja. Beberapa inisiatif telah
memperbaiki cakupan jaminan sosial bagi pekerja yang bergerak dalam pekerjaan yang lebih
fleksibel, seperti pekerja rumah, yang kebanyakan adalah perempuan.

Dalam sejumlah bidang, penelitian dibutuhkan supaya bisa lebih memahami bagaimana
suatu dampak diskriminatif bisa terjadi. Pembagian pensiun mungkin merupakan salah satu cara
untuk mengurangi diskriminasi yang disebabkan oleh ketergantungan. Juga penting untuk meneliti
mengapa tetap ada perbedaaan tunjangan terhadap perempuan yang masa bekerjanya tidak
pernah terpotong.

Tunjangan dan pensiun ahli waris adalah isu yang perlu diperhatikan dengan lebih teliti.
Kebanyakan skema berakar dari konsep ketergantungan dan kebutuhan ahli waris akan pendapatan
pengganti. Konsep tunjangan bagi ahli waris dianggap bermasalah dilebih dari satu negara. Jika
memungkinkan, perlu dibuat mekanisme untuk membantu pasangan yang ditinggalkan untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Misalnya dengan menjembatani kembalinya mereka
ke dunia kerja setelah anak-anak lepas dari ketergantungan. Tentunya, untuk yang sudah terlalu
tua harus ada pemecahan yang berperikemanusiaan.

Sejumlah anggota pemerintah menggambarkan secara mendetail program khusus jaminan
sosial yang menyediakan bantuan bagi perempuan. Ini termasuk tunjangan bulanan bagi ibu hamil,
cuti hamil dan manfaatnya, tunjangan anak, tunjangan bagi perempuan yang belum menikah dan
berusia lebih dari 50 tahun, rencana pensiun dini, tunjangan pensiun bagi perempuan yang
meninggalkan angkatan kerja untuk membesarkan anak, dan tunjangan bantuan bagi perempuan
yang telah cerai, janda dan yatim piatu.

Banyak anggota pemerintah menyampaikan keinginannya untuk belajar lebih banyak
mengenai praktik terbaik di negara-negara lain. Diskusi Komite menggarisbawahi sejumlah inisiatif
baik dan pengalaman yang dapat dipelajari negara anggota. Dokumentasi dan distribusi informasi
mengenai praktik terbaik dianggap sangat penting bagi pencapaian kemajuan pada tingkat nasional
dan internasional. Seorang anggota pemerintah menyatakan, walaupun sistem ini harus fleksibel,
ia juga harus berdasarkan kerangka standar internasional yang kuat yang telah dirancang ILO.
Dalam hal kesetaraan gender, banyak pembicara menyatakan Konvensi No.102 Tahun 1952 tentang
Jaminan Sosial (Standar Minimum) sudah ketinggalan zaman. Ini berdasarkan model di mana laki-
laki merupakan pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tidak
memperhitungkan partisipasi perempuan di bursa tenaga kerja. Model seperti ini tidak lagi
memberikan dasar distribusi manfaat yang efisien.
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Wakil ketua bidang pekerja menyimpulkan pendapat kelompok pekerja mengenai kesetaraan
gender. Jelas bahwa diskriminasi sistemik terhadap perempuan terjadi pada sistem jaminan sosial.
Kelompok pekerja senang melihat sejumlah anggota pemerintah merasa perlu menjamin perlakuan
yang sama pada sistem jaminan sosial dan menerapkan tindakan lain untuk mendukung kesetaraan
gender. Pencapaian perlakuan yang sama di beberapa bidang membutuhkan diskriminasi positif.
Individualisasi hak pensiun merupakan permasalahan krusial bagi kelompok pekerja. Keseimbangan
antara pekerjaan dan kehidupan keluarga juga penting. Pembicara mencermati Konvensi No. 102
telah dirancang seolah-olah laki-laki merupakan penerima jaminan sosial dan perempuan hanya
bergantung padanya. Walaupun ini mengandung prinsip-prinsip penting, tapi aspek tersebut sangat
menghawatirkan. Permasalahan penting yang belum dibahas adalah kebutuhan akan sistem jaminan
sosial dalam menanggapi aspek gender dari epidemi HIV/AIDS. Para ibu dihadapkan pada
tanggung jawab tambahan untuk menghidupi dan membesarkan sendiri anaknya ketika suaminya
meninggal, sedangkan perempuan yang lebih tua harus merawat semua yatim ketika orangtuanya
meninggal.

Wakil ketua bidang pengusaha menyatakan ketertarikannya pada perdebatan ini. Ia
memusatkan perhatian pada bahasa yang digunakan dalam diskusi ini. Istilah seperti “perlakuan
yang sama” dan “diskriminasi” mungkin memiliki arti yang berbeda dengan bahasa atau komunitas
berbeda, dan belum tentu menunjuk pada diskriminasi akibat gender. Banyak faktor harus
diperhitungkan. Kesetaraan gender hanya salah satu di antaranya. Ini merupakan satu alasan
mengapa urusan seperti ini harus ditangani pada tingkat nasional. Banyak masalah mengenai
kesetaraan gender yang tidak berhubungan dengan jaminan sosial. Masalah yang berhubungan
dengan pensiun dan fungsi biologis perempuan harus ditangani pada tingkat nasional. Tentu ILO
harus bekerja mencari solusi atas tantangan yang dihadapi negara anggota dan menyediakan
bantuan teknis kepada negara yang memintanya untuk mengatasi diskriminasi yang dihadapi
perempuan di bursa tenaga kerja. Pembicara menutup sesi  dengan menyatakan Konvensi No.
102 ketinggalan zaman dan mewakili imej laki-laki sebagai pencari nafkah satu-satunya. Padahal
imej tersebut sudah lama ditinggalkan sejak 2001. Jaminan sosial merupakan suatu hal yang
berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Tiap anggota masyarakat harus memegang
peranan dalam mencari solusi yang pantas bagi masalah ketidakadilan dan diskriminasi.
Menurutnya, dialog sosial dan proses perundingan bersama dapat berkontribusi pada upaya
mencari solusi, mengingat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kelompok
pengusaha siap bekerja sama dengan pemerintah agar dapat mencari solusi yang memungkinkan
secara finansial, yang dapat dikembangkan bersama dengan mitra sosial.

Topik 5. Pembiayaan bagi jaminan sosial dan penuaan populasi

Pada topik diskusi kelima, wakil ketua pengusaha menyatakan keberatan atas laporan Kantor
Perburuhan Internasional. Pertama, laporan tersebut kurang mementingkan masalah demografi
atas bertambahnya usia. Dibandingkan negara maju, golongan lansia merupakan bagian kecil
dari populasi negara berkembang, tetapi proses bertambahnya usia terjadi lebih cepat di negara
berkembang. Kedua, laporan menyimpulkan sebelum waktunya bahwa tindakan-tindakan untuk
meningkatkan pekerjaan merupakan upaya paling berarti dalam membatasi biaya tunjangan
pensiun dengan menuanya populasi. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk meninjau pilihan
kebijakan lainnya, terutama mengenai ketergantungan pada penyediaan pensiun swasta yang
meningkat. Sistem pensiun yang optimal bisa saja berupa suatu sistem di mana negara menyediakan
manfaat yang minim dan bergantung pada pembiayaan swasta sebagai pelengkap. Penelitian
lebih lanjut juga dibutuhkan untuk meninjau dampak HIV/AIDS terhadap skema pensiun membayar
sambil jalan.
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Wakil ketua pekerja menyatakan setuju dengan laporan Kantor Perburuhan Internasional
bahwa lapangan kerja yang lebih besar merupakan kunci penguatan pembiayaan jaminan sosial
pada masyarakat yang menua. Kelompok pekerja siap berpartisipasi dalam dialog sosial yang
membahas upaya-upaya untuk menanganinya, termasuk pelatihan untuk memperbarui
keterampilan pekerja yang lebih tua serta tindakan-tindakan untuk mendukung proses
pemberhentian kerja. Ditambah lagi, anggaran militer yang sangat besar menunjukkan banyak
pemerintah yang mampu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk jaminan sosial atau
mengalihkan penerimaan anggaran untuk tujuan ini. Di sejumlah negara, Bank Dunia telah
menyarankan privatisasi dan pensiun pre-funding sebagai upaya menghindari krisis langka
pembiayaan jaminan sosial. Namun hal ini pada akhirnya tidak efektif dan menimbulkan banyak
masalah baru. Termasuk di antaranya adalah biaya administrasi pengelolaan pensiun swasta yang
tinggi, sekitar 25 persen dari iuran pekerja seumur hidup, pengeluaran pemerintah yang tinggi
untuk pengawasan pensiun dan pengeluaran penjamin yang besar; biaya transisi yang tinggi akibat
upaya memenuhi manfaat yang dijanjikan sekaligus mengumpulkan cadangan bagi skema pre-
funded yang baru, ketidaksamaan manfaat swasta yang dibayarkan kepada pekerja yang memiliki
uang tabungan serupa akibat ketidakstabilan pasar uang di mana ia diinvestasikan. Wakil ketua
pekerja mengulangi pernyataan dukungannya pada prinsip pengelolaan skema pensiun yang
didiskusikan pada pertemuan Komite pertama. Mengingat jaminan sosial berhubungan dengan
hal-hal selain pensiun, ia menganjurkan diprioritaskannya pencarian pendekatan baru guna
meluaskan cakupan skema umum, terutama bagi pelayanan kesehatan.

Anggota pemerintah     menyatakan pendapat yang berbeda mengenai apakah perubahan
pada pembiayaan pensiun dibutuhkan untuk menangani masalah penuaan populasi, terutama
dengan meningkatnya harapan hidup. Di satu sisi, beberapa anggota mengutarakan  pergeseran
pembiayaan dari sistem membayar sambil jalan ke sistem pre-funding     bisa saja bermanfaat. Dengan
kondisi tertentu, ia dapat meningkatkan tabungan negara sehingga menuju tingkat pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi. Langkah ini memudahkan negara dalam menanggung beban
pembiayaan pensiun yang semakin besar akibat penuaan populasi. Pada saat yang sama,
pergeseran kepada pre-funding akan memberikan tantangan baru kepada pemerintah. Mereka
harus mengatur perusahaan pengelola pensiun untuk memastikan tidak adanya diskriminasi
terhadap pekerja yang berpendapatan rendah, sehingga kepentingan keuangan pekerja
diutamakan. Di samping itu, tanpa memperhatikan sistem pembiayaan, pemerintah harus tetap
menjadi penjamin sistem tersebut. Beberapa anggota pemerintah mencantumkan diversifikasi
risiko sebagai alasan lain untuk beralih kepada pre-funding. Mereka berpendapat, pembiayaan
membayar sambil jalan rentan terhadap penuaan demografi dan pre-funding rentan terhadap
kondisi ekonomi yang kurang baik, sehingga sistem yang menggabungkan keduanya dapat lebih
melidungi pekerja dari kedua ancaman tersebut. Skema dana cadangan dapat membantu
pembiayaan manfaat yang ditetapkan dengan sistem membayar sambil jalan.

Anggota pemerintah lain berbeda pendapat, dan menegaskan pergeseran dalam metode
pembiayaan pensiun sendiri tidak dapat mengubah beban ekonomi yang harus ditanggung negara
dalam membantu golongan lansia. Berbeda dari individu yang dapat menabung dengan antisipasi
adanya pengeluaran besar, negara tidak dapat menabung terlebih dahulu untuk menanggung
populasi pensiun yang lebih besar. Sebaliknya, semua sistem pensiun, baik yang membayar sambil
jalan maupun pre-funding atau gabungan keduanya, merupakan mekanisme pembagian
pendapatan nasional antara pekerja dan pensiunan. Skema pensiun membayar sambil jalan
membuat transfer pendapatan transparan, sama nyatanya seperti pada sistem pre-funding. Melalui
logika ini, beberapa anggota menentang anggapan bahwa sistem pre-funding lebih unggul dengan
demografi penuaan populasi. Mereka mengatakan penuaan berdampak kepada sistem pembiayaan
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secara tidak langsung namun signifikan—yakni dengan mengurangi jumlah pekerja aktif yang
dapat membeli investasi populasi pensiunan. Tentunya hal ini mengakibatkan penurunan nilai
tabungan yang telah terakumulasi.

Beberapa anggota pemerintah juga menyatakan kekhawatirannya mengenai risiko pre-
funding dan menegaskan perlunya mengintervensi kebijakan. Salah satu di antara mereka
menunjukkan negaranya memulainya dengan pendirian sistem pre-funding tetapi mengubahnya
menjadi sistem membayar sambil jalan akibat dampak inflasi yang tak terduga dan perang yang
ikut menurunkan jumlah cadangan yang tersedia. Ia juga menekankan risiko spekulasi dan
kemungkinan turunnya harga aset sekitar tahun 2030, ketika sebagian besar orang dengan tabungan
pensiun akan berhenti bekerja. Risiko ini bertambah besar sejalan dengan bagian manfaat yang
dibayarkan melalui skema yang dibiayai. Kekhawatiran mengenai biaya administrasi pengelolaan
swasta yang tinggi juga muncul bersamaan dengan kekhawatiran mengenai sering berubahnya
nilai tabungan pekerja pada skema swasta yang ada. Dengan menunjuk argumen tersebut, sejumlah
anggota pemerintah menyatakan mereka tidak berencana mengubah metode pembiayaan sebagai
antisipasi penuaan demografi. Sebaliknya mereka setuju dengan laporan Kantor Perburuhan
Internasional yang menyarankan peningkatan partisipasi dalam angkatan kerja sebagai solusi
terbaik. Mereka pun menjelaskan beberapa upaya baru yang mampu mendorong pekerja yang
lebih tua untuk terus bekerja. Ini termasuk dukungan untuk kerja paruh-waktu dan jam kerja yang
lebih fleksibel, pendirian program pelatihan profesi dan pembelajaran sepanjang masa, penurunan
iuran sosial bagi pekerja yang lebih tua dan mendorong perusahaan untuk mempertahankan pekerja
walaupun sudah berada di masa pensiun. Selain itu, beberapa anggota pemerintah menekankan
pentingnya struktur tripartit untuk dialog sosial sebagai sarana mencapai konsensus mengenai
reformasi yang menanggapi biaya penuaan. Cara-cara lain untuk meningkatkan efisiensi
pemungutan iuran juga dijelaskan seperti menciptakan insentif bagi pengusaha dan pekerja agar
mereka mau membayar iuran, membangun rasa percaya bahwa kontribusi jaminan sosial digunakan
untuk tujuan yang sesuai, serta menyederhanakan birokrasi andministrasi. Misalnya melalui
potongan gaji untuk iuran terkoordinasi atas setiap macam jaminan sosial.

Beberapa anggota pemerintah dari negara-negara Afrika menyatakan, masalah bagi skema
jaminan sosial di negaranya bukan penuaan melainkan adanya HIV/AIDS. Epidemi penyakit ini
membebani pembiayaan skema jaminan sosial dan mengancam keberadaan dana pensiun. Seorang
anggota pemerintah mengungkapkan negaranya mengalami masalah yang sama yakni jenis malaria
yang tidak rentan terhadap obat. Terdapat kebutuhan mendesak akan penelitian mengenai dampak
penyakit-penyakit ini, terutama HIV/AIDS, kepada pembiayaan jaminan sosial.

Wakil ketua pekerja menyampaikan penghargaan atas komentar anggota pemerintah.
Komentar tersebut di antaranya berhubungan dengan kebutuhan akan pertahanan dan penguatan
skema pensiun umum, peluasan cakupan dan peningkatan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi
sebagai cara membatasi biaya pembiayaan pensiun dengan penuaan populasi. Ia pun sepakat,
bentuk skema pensiun apa pun yang dipilih, pemerintah harus menjadi penjamin.

Wakil ketua pengusaha menyimpulkan semua tipe pembiayaan memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Tantangannya adalah menemukan sistem yang  paling cocok dengan
kondisi, kebutuhan dan preferensi nasional. Kendati setuju dengan wakil ketua pekerja mengenai
peran kunci yang dipegang pemerintah, tapi mitra sosial juga harus terlibat dalam pengelolaan
skema. Dia mengimbau harus ada kerja sama internasional untuk mencari solusi yang realistis
bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan penuaan demografi.
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Topik 6. Dialog sosial dan kegiatan ILO

Ketua beralih ke topik diskusi terakhir mengenai hubungan tripartit dan perbaikan jaminan
sosial, prioritas kerja ILO mengenai jaminan sosial pada jangka panjang dan kemungkinan
menerapkan pendekatan terintegrasi bagi penetapan standar jaminan sosial. Wakil ketua
pengusaha menekankan bahwa kondisi negara sangat berbeda-beda, maka masing-masing negara
harus mencari solusinya sendiri berdasarkan kondisi negaranya. Melalui dialog sosial, pemerintah,
organisasi pengusaha dan pekerja dapat menciptakan suatu konsensus sosial dan kehendak politik
untuk bertindak. Hubungan tripartit merupakan dasar bagi pemerintahan yang baik dan efisien.
ILO sebaiknya memperkuat kapasitas mitra sosial untuk ikut serta dalam hubungan tripartit, diskusi
bersama dan memberitahu anggota mengenai metode dialog sosial terbaik. Terdapat berbagai
kesempatan untuk ILO meneliti tema-tema yang muncul dari diskusi Komite. Manfaat interaksi
dengan organisasi lain seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional harus dipertimbangkan.
Khususnya, diperlukan penelitian yang menunjukkan sistem mana yang telah berhasil dan mengapa
ia berhasil. Dua tema menarik yang pantas diteliti lebih lanjut adalah re-asuransi di bidang
perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan bagi kaum miskin. Jaminan sosial tidak gratis. Ia
mengandung biaya bagi masyarakat, terutama pengusaha dan pekerja. Sangat penting untuk
mengetahui sistem pembiayaan agar dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bersaing dan menghindari biaya yang menghambat persaingan.

Kepemerintahan yang baik dan biaya administrasi yang rendah merupakan unsur yang sangat
penting. Tema lain untuk diteliti adalah permasalahan demografi, gender dan diskriminasi, interaksi
antara jaminan sosial dan pasar kerja dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan
perusahaan, berbagai aspek sektor informal dan relevansi standar ILO bagi jaminan sosial. Menurut
kelompok pengusaha, banyak hal dapat dilakukan di bidang ini melalui pertemuan ahli teknis,
dengan dukungan dari penelitian detail yang berkualitas tinggi agar diskusinya bisa lebih lengkap
dan terpusat. Rencana ini pun memberikan agenda pekerjaan untuk 10-15 tahun ke depan.

Wakil ketua pekerja mengamati, tak ada sistem jaminan sosial yang dapat berfungsi tanpa
kepercayaan rakyat yang berpartisipasi. Diskriminasi sistemik terhadap golongan-golongan tertentu
seperti pekerja perempuan dan migran, masih harus dihapuskan. Perwakilan berdasarkan institusi,
khususnya pengawasan tripartit dan pemerintahan, terbukti mampu menyumbang banyak dalam
mencapai sistem pemerintahan berbasis konsensus yang dapat menanggapi kebutuhan
perekonomian global yang terus berubah. Kelompok pekerja meminta pemerintah membuat
kerangka peraturan yang mendukung konsultasi tripartit. Jaminan sosial dianggap instrumen
kebijakan berharga dalam membantu pekerja beralih dari pekerjaan yang tidak dilindungi ke
pekerjaan yang layak. Agar jaminan sosial berkelanjutan, pertumbuhan sektor informal harus
dibatasi. Inisiatif pekerja informal untuk mengorganisasikan diri dan mendirikan institusi formal
untuk menyediakan perlindungan sosial harus didukung. ILO sebaiknya membuat dasar kegiatan
di masa depan dengan konsep pekerjaan yang layak  berdasarkan nilai yang tercantum dalam
standar perburuhan internasional mengenai jaminan sosial, yakni dalam Konvensi No. 102 Tahun
1952 tentang Jaminan Sosial (Standar Minimum), Konvensi No 118 Tahun 1962 tentang Perlakuan
Sama (Jaminan Sosial), Konvensi No. 121 Tahun 1964 tentang Tunjangan Kecelakaan Kerja [Schedule
I diamendmen pada 1980], Konvensi No. 128 Tahun 1967 tentang Tunjangan Kecacatan, Hari Tua
dan Ahli Waris, Konvensi No. 130 Tahun 1969 tentang Tunjangan Pelayanan Medis dan Penyakit,
Konvensi No. 157 Tahun 1982 tentang Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial,  Konvensi No. 168 Tahun
1988 tentang Promosi Pekerjaan dan Perlindungan terhadap Pengangguran, Konvensi No. 183
Tahun 2000 tentang Perlindungan Bersalin.

Prinsip utama yang diangkat ILO adalah mengakui jaminan sosial sebagai hak universal,
menyokong keadilan sosial, stabilitas sosial, pembangunan serta perubahan ekonomi dan kapasitas
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untuk mememberikan manfaat universal. Pembicara menganjurkan penelitian dan kerja sama ILO
di bidang pembiayaan komprehensif dan tata kelola pemerintahan, perluasan cakupan untuk
menjangkau yang belum dilindungi dan cara-cara menghapus hasil yang diskriminatif. Sebagai
tujuan umum, seharusnya ILO berkomitmen pada rencana 10 tahun untuk mewujudkan peningkatan
jaminan sosial bagi yang belum termasuk. Karena itu ILO harus memperkuat perannya sebagai
institusi internasional utama di bidang jaminan sosial. Pembicara meyakini sejumlah konvensi yang
ada merupakan kerangka yang baik untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar jaminan sosial. Ratifikasi
lebih lanjut seharusnya didukung. Dalam pendekatan terpadu, hasil latihan perdana mengenai
kesehatan dan keamaan di pekerjaan seharusnya dievaluasi sebelum penetapan standar lebih
lanjut.

Sejumlah anggota pemerintah mendukung anggapan bahwa kerja sama tripartit dan dialog
sosial dapat berkontribusi pada pengembangan sistem jaminan sosial yang efektif dan teradaptasi
dengan kondisi setempat. Sebenarnya suksesnya reformasi jaminan sosial bergantung pada
konsensus antara mitra sosial dan peran dari masyarakat. Pemerintah tidak dapat menangani sendiri
permasalahan jaminan sosial ini. Bagi pengusaha, jaminan sosial menandai investasi dan bagi
pekerja ia memastikan stabilitas pendapatan. Upaya tripartit dibutuhkan dan harus disesuaikan
dengan kondisi masing-masing negara. Salah satu anggota pemerintah menunjuk pengalaman
berhubungan dengan konsultasi tripartit dalam reformasi pengelolaan skema pensiun beriuran,
yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap tren sosial dan demografi yang berubah. Anggota
lain mengusulkan upaya penguatan pengelolaan skema jaminan sosial tripartit. Akibat besarnya
sumber finansial yang terlibat, semua mitra sosial harus terlibat pula. Anggota yang lain menyatakan
perlunya memastikan struktur tripartit ini fungsional. Hubungan tripartit dapat diperluas kepada
rakyat biasa. Untuk memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, mitra sosial harus
melaksanakan mandatnya berdasarkan prinsip demokrasi.

Seorang anggota pemerintah mengamati, walaupun dialog sosial bermanfaat, ia tidak selalu
efektif. Seharusnya pemerintah mengutamakan permasalahan penting seperti peluasan cakupan,
dan tidak menganggap dialog tripartit sebagai prasyarat  tindakan efektif. Seorang anggota lain
menganjurkan dipertimbangkannya kapabilitas struktur tripartit ILO dalam menangani masalah
penyisihan dan apakah sistemnya perlu direvisi.

Seorang anggota pemerintah mengamati, sistem jaminan sosial hanya efektif ketika terdapat
dialog sosial yang luas dan terjadi akuntabilitas. Partisipasi aktif dari mitra sosial dibutuhkan untuk
memperluas pelayanan jaminan sosial, tetapi pengalaman negaranya menunjukkan kebutuhan
untuk melibatkan LSM, koperasi dan  pemerintah lokal.

Terkait dengan kegiatan ILO di masa depan, banyak anggota pemerintah mengusulkan
penelitian dan kerja sama teknis. Masalah dan isu khusus yang berkaitan dengan kedua hal tersebut,
antara lain peluasan cakupan, peningkatan kualitas pemerintahan dan pengelolaan sumber daya,
dampak globalisasi pada sistem jaminan sosial di negara berkembang, promosi kesetaraan gender,
tanggapan terhadap epidemi HIV/AIDS, diskriminasi dan ketidakadilan sosial, kesehatan dan
rehabilitasi profesi penderita cacat yang lebih baik, penambahan pada usia pensiunan rata-rata,
dan perbaikan kondisi bagi pekerja yang lebih tua.

Seorang anggota pemerintah mengusulkan agar fokus utama program jaminan sosial ILO
seharusnya adalah penelitian dan bantuan teknis yang berhubungan dengan praktik terbaik bagi
skema jaminan sosial publik dan swasta agar mendukung pekerjaan yang layak. Anggota lain
mengutarakan, ILO perlu mengembangkan alat-alat yang dibutuhkan untuk meningkatkan cakupan,
rancangan dan pengelolaan skema jaminan sosial dan kebijakan perlindungan sosial. Indikator-
indikatornya dapat dikembangkan untuk mengukur tingkat manfaat dan cakupan serta menjadi
tolok ukur bagi pelaksanaannya.
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Seharusnya ILO menyediakan bantuan teknis bagi negara berkembang melalui tim
multidisipliner untuk membantu dalam reformasi dan peningkatan sistem jaminan sosial. Terutama
ketika berhubungan dengan mayoritas pekerja yang tidak terjangkau, tetapi juga dengan pelatihan,
skema investasi dan manajemen risiko. Dibutuhkan pengembangan sistem peringatan dini untuk
mengidentifikasi krisis sistem jaminan sosial sebelum hal itu terjadi. ILO seharusnya juga mendukung
dialog sosial yang efektif di negara berkembang melalui kerja sama teknis.

Beberapa anggota pemerintah mengusulkan beberapa skema perdana. Ini termasuk proyek
perdana di bidang dana kesejahteraan bagi golongan tertuju di industri tertentu, skema asuransi
dan pensiun bagi pekerja di bidang agrikultur, dan skema asuransi mikro yang didukung negara.
Skema perdana yang sukses untuk pekerja di sektor informal seharusnya terdokumentasi dan
menjadi model yang dapat ditiru—yang dapat diadaptasikan untuk situasi yang berbeda. Model
yang tepat juga dapat membantu negara yang ingin berganti ke tipe sistem yang lain.

Tentang penetapan standar, beberapa anggota pemerintah menyatakan standar minimum
yang mengikat secara legal seharusnya menjadi bagian penting strategi ILO dalam membantu
peningkatan cakupan jaminan sosial negara. Hal penting lainnya adalah promosi ratifikasi standar
jaminan sosial utama atau setidaknya dihargainya prinsip-prinsip dasar standar tersebut, terutama
saat globalisasi menyoroti permasalahan perlindungan sosial yang begitu sensistif.

Kurangnya ratifikasi konvensi jaminan sosial ILO juga dikhawatirkan. Beberapa anggota
pemerintah mengusulkan, prioritas diberikan kepada instrumen yang sudah ada, termasuk Konvensi
No. 102. Menurut salah satu anggota pemerintah, standar yang berlaku terlalu mendetail, sulit
dimengerti awam dan terlalu bergantung pada statistik yang seringkali tidak tersedia. Di samping
itu, standar itu kurang mencerminkan peran perempuan di pasar kerja. Beberapa anggota
pemerintah lebih mendukung upaya membatasi instrumen baru kepada prinsip luas sehingga
cukup fleksibel untuk diratifikasi dan dilaksanakan secara luas pada kondisi nasional yang berbeda.
Konvensi yang lebih fleksibel mengizinkan partisipasi lebih besar dari ILO untuk menetapkan standar.

Konvensi jaminan sosial yang monolitis juga dianggap tidak realistis. Diperlukan pemikiran
yang matang untuk mengembangkan pendekatan komprehensif bagi standar jaminan sosial,
terutama karena meningkatnya jumlah pekerja informal yang tidak terorganisir maupun terlindungi.

Menurut seorang anggota pemerintah lainnya, standar yang berlaku dan pendirian standar
baru tidak perlu dibahas. Standar yang berlaku sebaiknya diperhitungkan oleh negara sesuai dengan
kondisi ekonomi dan preferensi penduduk masing-masing.

Dukungan atas pendekatan terpadu bagi penetapan standar dinyatakan oleh beberapa
anggota pemerintah. Pendekatan tersebut sebaiknya berbasis analisis mendetail mengenai standar
yang berlaku serta terpusat pada nilai yang manusiawi dan sosial. Seorang anggota pemerintah
menyatakan lebih suka bila program perdana yang sedang berjalan diselesaikan dulu sebelum
memperluas pendekatan terpadu bagi jaminan sosial.

Wakil ketua pengusaha menandaskan kelompoknya mendukung upaya Badan Pengurus
mengenai revisi standar dan pendekatan terpadu bagi penetapan standar. Dia mengaku merasa
senang karena ada persamaan pendapat di Komite berkaitan dengan masalah yang dihadapi
jaminan sosial dan solusi yang memungkinkan untuk dijalankan di kemudian hari.

Wakil ketua pekerja mengamati dukungan bagi hubungan tripartit dari pihak pemerintah.
Terkait dengan revisi standar, Badan Pengurus merasa standar yang berlaku relevan dan cukup
fleksibel untuk diadaptasikan bagi situasi yang berbeda-beda. Karena itu standar jaminan sosial
ILO pantas diratifikasi. Penyediaan jaminan sosial bagi pekerja yang tidak terlindungi menjadi
tantangan yang luar biasa besar. Kelompok pekerja sangat menganjurkan Komite mengangkat
kesimpulan yang akan memajukan misi menyediakan jaminan sosial bagi semua.
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Lampiran

Penyusunan ulang topik yang disarankan untuk diskusiPenyusunan ulang topik yang disarankan untuk diskusiPenyusunan ulang topik yang disarankan untuk diskusiPenyusunan ulang topik yang disarankan untuk diskusiPenyusunan ulang topik yang disarankan untuk diskusi

Agar dapat memfasilitas diskusi ini, perwakilan Sekretaris Jenderal mengusulkan penyusunan
topik yang disarankan sebagai berikut, dan kemudian melampirkannya pada Laporan VI. Pada
intinya, topik ini sama, tetapi kini dikelompokkan sebab semuanya harus dibahas pada akhir
pertemuan Komite keenam. Untuk memudahkan bagi delgasi, berikut urutan topik sebelum
penyusunan ulang:

1. Tujuan jaminan sosial secara garis besar adalah pengadaan jaminan pendapatan dan akses
kepada pelayanan kesehatan sehingga berperan penting dalam mewujudkan pekerjaan yang
layak. Walaupun sebagian dari analisa yang telah dilakukan menunjukkan konteks global
yang berubah akan mempersulit perluasan pengadaan jaminan sosial, tapi yang lain justru
menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem jaminan sosial yang kuat untuk mempertahankan
bursa tenaga kerja yang dinamis, mewujudkan ekonomi yang lebih mampu bersaing dan
melindungi populasi dari ketidakstabilan ekonomi. Apakah pengadaan jaminan sosial
membantu terjadinya perubahan, meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan produktivitas
perusahaan serta perekonomian? (1, 4, 10)

2. Cakupan perlindungan sosial seringkali bermasalah dalam tempat kerja yang kecil, seperti
pada wiraswasta, pekerja migran dan sektor informal. Apakah terdapat instrumen dan
kebijakan, misalnya asuransi mikro, yang perlu diberlakukan untuk menanggapi masalah ini
dan bagaimana tanggapan tersebut berkontribusi pada mengalihkan pekerja di sektor
informal? (3)

3. Cara mana yang terbaik bagi pengadaan jaminan pendapatan untuk pengangguran dan
menggabungkannya dengan akses kepada pekerjaan, pada tingkat pembangunan dan
industrialisasi yang berbeda? (5)

4. Apakah jaminan perlakuan yang sama bagi perempuan pada skema jaminan sosial cukup
atau apakah diperlukan tindakan khusus untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan
sosial berkontribusi pada promosi kesetaraan gender? (6)

5. (i) Apakah perubahan sistem pembiayaan tunjangan hari tua atau kebijakan lain diperlukan
untuk mengatasi tantangan populasi yang menua sebagaimana dihadapi banyak negara?
(7)

(ii) Apa kelebihan dan kelemahan metode pembiayaan jaminan sosial alternatif, mengingat
perbedaan dalam kemampuan beriuran pada sistem asuransi sosial? Apakah sektor
swasta dapat mengurangi beban pembiayaan jaminan sosial tanpa merugikan solidaritas
dan universalitas? (8)

6. (i) Bagaimana negara anggota ILO dan mitra sosial bekerja dalam hubungan tripartit untuk
terpenuhinya hak atas jaminan sosial yang memadai dan pengelolaan jaminan sosial
yang baik, termasuk bagi yang belum dicakupi? (2, 9)

(ii) Sebaiknya apa saja yang menjadi prioritas jangka panjang bagi penelitian ILO, penetapan
standar dan bantuan teknis di bidang jaminan sosial yang akan berkontribusi pada tujuan
pekerjaan yang layak? (11)

(iii) Mengingat pengesahan pendekatan penetapan standar yang terintegrasi oleh Badan
Pengurus pada November 2000, bagaimana pendekatan baru ini dapat diterapkan di
bidang jaminan sosial? (12)
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Jaminan Sosial: Permasalahan, tantangan dan prospek
Laporan VI kepada Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-89, 2001

Pendahuluan

Pada 1999, Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional menyatakan diperlukan suatu
diskusi umum tentang jaminan sosial di Konferensi Perburuhan Internasional yang akan
diselenggarakan pada 2001. Tujuan diskusi ini adalah untuk menyetujui visi ILO mengenai jaminan
sosial yang, walaupun berakar pada prinsip dasar ILO, dapat menanggapi permasalahan dan
tantangan baru terkait jaminan sosial. Pada diskusi tahap kedua ini mungkin akan mengarah pada
pengembangan instumen baru, pembaruan atau revisi standar yang ada.3

Pada dekade terakhir ini segi tertentu dari jaminan sosial telah didiskusikan pada kesempatan
yang berbeda di Konferensi Perburuhan Internasional. Pada konferensi tahun 2000, permasalahan
tunjangan kehamilan ketika membuat revisi Konvensi No. 103 Tahun 1952 tentang Perlindungan
Kehamilan dan Rekomendasi No. 95 turut dibahas. Tunjangan pengangguran berada pada agenda
1987 dan 1988 ketika Konvensi No. 168 Tahun 1988 tentang Promosi Pekerjaan dan Perlindungan
terhadap Pengangguran, 1988 (No. 168) juga dibahas dan diangkat. Pada 1987 Konvensi Jaminan
Sosial No. 165 pun diangkat. Kebutuhan khusus pekerja migran dipertimbangkan dengan
diangkatnya Konvensi Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial No. 157.

Tetapi pada 1950-an, dengan diangkatnya Konvensi (Standar Minimum) Jaminan Sosial, dan
tahun 1960-an, dengan diangkatnya serangkaian standar unggulan, konferensi mulai membahas
berbagai macam manfaat yang diberikan jaminan sosial.

3 Lihat ILO: Governing Body document GB.274/3, 274th Session, Jenewa, Maret 1999.
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Di banyak tempat di dunia ini pada akhir abad ke-20, sistem jaminan sosial ditentang keras.
Ada pihak yang merasa jaminan sosial terlalu mahal dan menghambat pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi. Yang lain menunjuk pada kekurangan segi perlindungan dan jangkauan
cakupan, dan berpendapat bahwa ketika pengangguran meningkat serta terjadi ancaman lain
bagi tenaga kerja, jaminan sosial merupakan hal yang paling dibutuhkan. Khususnya di negara
maju (termasuk perekonomian transisi dari Eropa Tengah dan Timur), sistem jaminan sosial harus
menanggapi tantangan baru dari segi demografi, seperti penuaan dan perubahan struktur keluarga,
dengan dampak yang signifikan terhadap pembiayaan perlindungan sosial. Di beberapa negara,
terdapat ketidakpuasan terhadap administrasi jaminan sosial, dan muncul keinginan untuk meninjau
ulang atas peran negara, tanggung jawab mitra sosial dan diinginkannya partisipasi yang lebih
besar dari sektor swasta.

Salah satu masalah global yang sangat penting adalah kenyataan bahwa lebih dari setengah
dari populasi dunia (pekerja maupun pihak yang bergantung padanya) tidak termasuk dalam bentuk
perlindungan jaminan sosial apa pun. Mereka tidak dicakup skema asuransi sosial yang berbasis
iuran maupun skema yang dibiayai pajak, sedangkan sebagian besar lainnya hanya dicakup saat
terjadi beberapa kemungkinan saja. Pada Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan, cakupan jaminan
sosial diperkirakan sebesar 5-10 persen dari populasi yang bekerja dan dalam beberapa kasus
angka tersebut mengalami penurunan. Di Amerika Latin, cakupannya kira-kira 10-80 persen, dan
pada dasarnya mengalami stagnasi. Di Asia Timur dan Tenggara, cakupannya berbeda-beda antara
10 sampai hampir 100 persen, dan belakangan ini angka tersebut terus meningkat. Di sebagian
besar negara maju, cakupan mendekati 100 persen, walaupun pada beberapa tahun terakhir di
beberapa negara, terutama yang mengalami transisi, tingkat kepatuhan menurun.

Dalam pogram jaminan sosial yang merupakan upaya kerja sama teknis dan penetapan
standar, ILO berharap proporsi angkatan kerja di negara berkembang yang beralih pada pekerjaan
yang dicakup jaminan sosial, seperti di sektor formal atau wirausaha, akan meningkat. Asumsinya
pola pembangunan ekonomi dan sosial di negara maju akan ditiru oleh daerah lainnya. Namun,
pengalaman di negara berkembang–dan baru-baru ini negara maju–menunjukkan proporsi ini
mengalami stagnasi atau menurun. Di negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi pun semakin banyak pekerja–biasanya perempuan–yang berada pada pekerjaan yang kurang
aman, seperti kerja sambilan, pekerjaan rumah dan bentuk wirausaha.

Pertumbuhan sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan menimbulkan ancaman
bagi pekerja sektor informal maupun formal. Bidang perlindungan sosial menggambarkan
kepentingan nyata dan langsung dari pekerja dengan status pekerjaan ”normal” dan organisasinya
untuk mendorong pekerja informal beralih ke sektor formal. Dengan mengecilnya lapangan kerja
formal, pekerja semakin dibebani pembiayaan kebutuhan sosial, yang kemudian berdampak buruk
kepada standar hidupnya. Beban ini juga mengurangi kapasitas perusahaan dalam bersaing di
pasar dunia.

Bab I Prospek jaminan sosial
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Konteks global

Globalisasi, baik jika berdiri sendiri maupun ketika digabung dengan perubahan teknologi,
seringkali membuat masyarakat rentan terhadap tidak pastinya pendapatan. Penelitian pada negara
maju memperlihatkan transfer pendapatan cenderung lebih besar pada ekonomi yang terbuka
dan sekaligus rentan terhadap perubahan harga pada pasar global. Pengamat lainnya mengajukan
pernyataan bahwa penurunan jaminan pendapatan dan perlindungan sosial timbul dari upaya
pemerintah untuk mendukung persaingan dan mendapatkan investasi asing. Beberapa di antaranya
memperkirakan persaingan pajak akan menyebabkan penurunan pajak, terutama pada hasil
investasi, dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai perlindungan sosial.

Kebijakan penyesuaian struktural yang dilaksanakan pada sebagian besar negara berkembang
seringkali menimbulkan menurunnya persentase kecil pekerja di sektor formal. Serangkaian program
penyesuaian struktural juga menimbulkan penurunan upah pada sektor publik maupun swasta,
sehingga merusak dasar pembiayaan skema jaminan sosial wajib. Pada saat yang bersamaan, di
negara berkembang skema-skema tersebut mengalami dampak buruk akibat pengelolaan yang
kurang baik—yang seringkali sangat merusak kepercayaan anggotanya. Selain itu, program
penyesuaian struktural seringkali mengakibatkan pemotongan anggaran sosial. Di Benin, misalnya,
proporsi pengeluaran kesehatan pada anggaran negara menurun dari 8,3 menjadi 3,3 persen
antara 1987 dan 1992. Sejalan dengan ketidaksanggupan pemerintah untuk menjamin pelayanan
kesehatan dan pendidikan gratis, terpisah dari sistem nasional terdapat permintaan yang meningkat
terhadap kerja sama internasional dan lokal guna membiayai jasa-jasa sosial tersebut.

Khusus pada negara-negara berpendapatan rendah, perubahan penyesuaian struktural dan
sosial ekonomi telah menimbulkan adanya golongan-golongan rentan yang tidak dapat
berkontribusi pada skema asuransi sosial. Golongan yang paling rentan di luar angkatan kerja
adalah yang mempunyai cacat dan lansia yang tidak dapat bergantung pada keluarganya, dan
yang sudah tidak bisa menyediakan provisi pensiunnya sendiri. Di beberapa negara seperti Cina
dan India, sudah diambil tindakan bantuan sosial khusus untuk memenuhi kebutuhan golongan-
golongan ini.

Dunia kini menghadapi berbagai krisis yang rumit, biasanya dengan dampak yang bersifat
global. Contoh yang cukup menonjol baru-baru ini adalah krisis keuangan Asia yang mengakibatkan
hilangnya banyak pekerjaan di sektor formal, tingkat pengangguran yang meningkat pesat, serta
perluasan pekerjaan pada sektor informal. Terjadi banyak konflik bersenjata belakangan ini, terutama
pada daerah Afrika sub-Sahara (misalnya di Angola, Kongo, Liberia, Rwanda) tetapi juga di Eropa
(Bosnia dan Herzegovina, Kosovo). Banyak negara dilanda bencana kesehatan, seperti epidemi
HIV/AIDS, yang menimbulkan  banyak anak yatim (lihat boks). Bencana alam, seperti kekeringan
dan banjir (di Afrika dan Asia), gempa bumi dan badai (misalnya di Turki dan Amerika Tengah)
tidak hanya membuat bagian besar masyarakat menjadi tunawisma dan kehilangan sumber
pendapatan, tetapi juga menghapus sekian tahun upaya pembangunan negara. Akhirnya, beberapa
negara menghadapi proses sulit dalam membuat transisi ekonomi dan politik, baik dengan
perubahan dari ekonomi terencana ke sistem yang berorientasi pasar atau dari rezim ketat seperti
aparteid ke masyarakat demokratis yang beraneka ragam.
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Tantangan HIV/AIDS bagi jaminan sosial

Epidemi HIV/AIDS merupakan tantangan paling berat bagi jaminan sosial di beberapa
negara, terutama di Afrika. Dampaknya terhadap manusia semakin nyata, tetapi dampaknya
pada sistem jaminan sosial masih kurang dipahami. Wabah ini menunjukkan betapa tidak
cukupnya sistem perlindungan sosial di negara-negara yang mengalami krisis ini. Banyak
individu yang terjangkit HIV/AIDS tidak memiliki jaminan sosial sama sekali. Akibatnya, mereka
tidak bisa mendapatkan pelayanan medis. Jika mereka adalah pencari nafkah dan meninggal
atau tidak mampu bekerja lagi, maka ahli warisnya juga tidak bisa menerima pengganti
pendapatan. Grafik pertama menunjukkan betapa genting situasi yang ada di banyak negara
Afrika.

Di negara Afrika, misalnya Zimbabwe, seorang laki-laki berusia 15 tahun hanya memiliki
kesempatan sebesar 50 persen untuk mencapai usia 50 tahun. Angka-angka bagi perempuan
tidak ada, tetapi tidak diperkirakan ada perbedaan. Secara tidak langsung, ini berarti sebagian
besar keluarga akan kehilangan pencari nafkah yang masih produktif sebelum epidemi HIV/
AIDS berakhir. Mekanisme perlindungan sosial yang tidak resmi (keluarga, komunitas) juga
dibebani sampai hampir lumpuh akibat hilangnya sebagian besar jumlah pencari nafkah.
Tidak jelas mengapa solidaritas sosial dan penanggungan bersama risiko harus diatur dengan
cakupan yang seluas mungkin. Ini vital untuk memastikan semua bantuan yang dibutuhkan
disalurkan kepada keluarga, kelompok, masyarakat dan daerah yang paling dirugikan.

Solidaritas internasional juga sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya-upaya
nasional, terutama untuk melakukan kampanye pencegahan dan untuk membantu
menyediakan pelayanan kesehatan. Kemitraan antara otoritas kesehatan yang kompeten,
lembaga pemerintah serta LSM, dan produsen obat diperlukan agar dapat memastikan
persediaan obat yang tidak dapat dijangkau bila diberlakukan harga internasional. Pada
tingkat lokal, skema jaminan sosial, penyedia pelayanan kesehatan dan jasa sosial harus

Kemungkinan laki-laki berusia 15 tahun meninggal sebelum usia 50, Zimbabwe
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4 Kaiser Family Foundation: “Financing HIV/AIDS care: A quilt with many holes”, in Capitol Hill Briefing Series on HIV/AIDS, Oct. 2000 (http://
www.kff.org/content/2000/1607/).

mengoordinasikan upaya yang dilakukannya agar penderita AIDS dirawat dengan cara dan
di tempat yang sepantasnya. Dana skema jaminan sosial menerima dampak akibat wabah
ini dengan beberapa cara. Pada umumnya dasar sumber daya menurun bersamaan dengan
pergerakan perekonomian yang terjadi di tingkat nasional. Grafik kedua menunjukkan
perkiraan dampak AIDS terhadap GDP Kenya.

Di negara maju, dampak HIV/AIDS bagi keuangan tidak seberat itu. Di Amerika Serikat,
misalnya, pengeluaran untuk HIV/AIDS kurang dari satu persen dari pengeluaran pelayanan
kesehatan pribadi, sementara biaya rata-rata perawatan perorangan kurang dari biaya
perawatan kondisi lain yang lebih melumpuhkan. Walaupun demikian, dampak pada
keuangan bagi individu seringkali lebih berat, terutama bila mereka tidak memiliki asuransi
kesehatan yang cukup. Di Amerika Serikat, hanya 32 persen penderita HIV memiliki asuransi
kesehatan swasta (dibandingkan dengan 71 persen secara keseluruhan). Hampir 50 persen
bergantung pada program Medicaid atau Medicare, dan sekitar 20 persen tidak memiliki
asuransi apa pun. Di antara yang mampu saja, biaya perawatan HIV/AIDS (kira-kira US$ 20
ribu per tahun bagi setiap pasien) dapat menghabiskan kekayaan dan membuatnya miskin.4

Pada mayoritas negara maju, sistem jaminan sosial pelayanan kesehatan atau jasa kesehatan
nasional melindungi masyarakat dari risiko ini.

Di banyak negara, skema jaminan sosial akan berhenti atau sudah berhenti menerima
iuran dari pekerja yang tidak mampu bekerja. Tergantung cakupan skema, diperlukan
pembiayaan pelayanan medis, tunjangan tunai penyakit, tunjangan kecacatan dan manfaat
bagi ahli waris yang lebih tinggi. Di sisi lain, mortalitas dini cenderung mengurangi
pengeluaran yang dialokasikan untuk pensiun hari tua, tetapi tabungan ini hanya signifikan
di kemudian hari. Penelitian dibutuhkan untuk mendapatkan data untuk membuat perkiraan
yang sah sehingga memastikan keseimbangan keuangan pada jangka panjang bagi skema
jaminan sosial. Sebagai bagian dari tindakan melawan HIV/AIDS, ILO mulai menjalankan

Perkiraan perubahan GNP per kapita akibat AIDS, Kenya
(dalam shilling Kenya 1985)
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Transisi di Eropa Tengah dan Timur menimbulkan banyak pengangguran dan kondisi ini
masih berlangsung di beberapa negara. Di negara-negara tersebut dan di daerah yang dulu
merupakan Uni Soviet, tanggung jawab bagi jaminan pendapatan dan jasa sosial seringkali beralih
dari perusahaan dalam ekonomi terencana ke skema lain yang biasanya lemah dan kurang memadai.
Ini merupakan kondisi yang mengancam menelantarkan banyak pekerja dengan manfaat yang
terbatas atau tanpa perlindungan apa pun. Di Afrika Selatan, transisi damai dari rezim aparteid ke
rezim yang demokratis dan terbuka belum menciptakan pekerjaan, pendapatan yang memadai
serta kondisi ekonomi yang lebih baik bagi mayoritas penduduknya.

Jaminan sosial dan pekerjaan yang layak

Rakyat menginginkan standar hidup yang layak dengan keadaan di mana mereka bebas
menyatakan pendapat dan berorganisasi. Mereka mewujudkan jaminan pendapatan ini bukan
hanya melalui pekerjaan yang produktif, tabungan, dan aset yang terakumulasi (seperti investasi
untuk tanah dan rumah), tetapi juga melalui mekanisme perlindungan sosial. Mekanisme ini tidak
hanya berfungsi sebagai faktor pelindung tetapi juga faktor produktif. Pekerja membutuhkan
jaminan pendapatan untuk membuat rencana jangka panjang bagi dirinya dan keluarganya. Jaminan
pendapatan pekerja sangat baik bagi perekonomian, sebab membuat permintaan lebih dapat
diduga dan memberikan angkatan kerja yang lebih produktif dan lentur bagi perusahaan.

Tujuan sebagian besar skema jaminan sosial adalah untuk memberi akses bagi pelayanan
kesehatan dan jaminan pendapatan, pendapatan minimum bagi yang membutuhkannya dan
pengganti pendapatan yang memadai bagi mereka yang telah berkontribusi sesuai tingkat
pendapatannya. Contohnya, Rekomendasi Jaminan Pendapatan No. 67 Tahun 1944 memusatkan
perhatian pada skema jaminan sosial nasional, yang pada dasarnya juga mencakup wirawasta.
Namun, konsep ini sulit  diimplementasikan pada pekerja seperti ini, karena mereka memiliki pola
pemasukan yang tidak menentu dan konsep penghasilan saja sulit untuk diukur, serta memiliki
kepentingan dan kebutuhan jaminan sosial yang berbeda. Munculnya skema kontribusi baru bagi
pekerja sektor informal menandai perlunya konsep yang lebih luas. Konsep jaminan sosial yang
lebih luas, misalnya manfaat perumahan, jaminan makanan, dan pendidikan anak, ditambah
kemungkinan yang dapat diprediksi dalam Konvensi No. 102 Tahun 1952 (Standar Minimum)
Jaminan Sosial seperti pelayanan medis dan manfaat keluarga, juga tunjangan sakit, pengangguran,
hari tua, kecelakaan kerja, bersalin, cacat, dan meninggalnya pencari nafkah.

proyek yang bertujuan menilai dampak AIDS pada kelangsungan finansial skema jaminan
sosial dan anggaran nasional.5

Organisasi pengusaha dan pekerja memiliki peran yang luar biasa besar dalam
menanggapi epidemi ini. Tempat kerja merupakan lingkungan yang sangat efektif bagi
pelaksanaan kegiatan yang bisa mencegah epidemi. Investasi dalam kegiatan seperti ini sangat
membantu dalam memelihara angkatan kerja yang sehat dan berpengalaman dan membatasi
biaya pelayanan medis, tunjangan sakit dan skema pensiun yang ditanggung oleh pengusaha.
Perusahaan dapat memaksimalkan manfaat  pencegahan dengan tidak hanya melibatkan
karyawan, tetapi juga pelanggan dan masyarakat setempat.

5  ILO: ILO action against HIV/AIDS: A draft framework for global and regional initiatives, Makalah diskusi HIV/AIDS dan dunia kerja (Jenewa, 1999).
See also ILO:

HIV/AIDS in Africa: The impact on the world of work, penyelidikan yang disiapkan untuk Forum Pembangunan Afrika 2000, Addis Ababa, 3-7 Des.
2000, dan HIV/AIDS: A threat to decent work, productivity and development, dokumen untuk dibahas pada Pertemuan Khusus Echelon Atas
tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja, Jenewa, 8 Juni 2000. Laporan ini dan informasi lebih lanjut mengenai Program Global ILO untuk HIV/AIDS dan
Dunia Pekerjaan dapat diakses di website ILO, http://www.ilo.org/aids.
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Berbagai penulis dan lembaga, terutama yang berpengalaman di negara berkembang, telah
mengajukan definisi jaminan sosial yang lebih luas. Beberapa di antaranya merasa dalam konteks
strategi anti-kemiskinan yang berkembang, jaminan sosial juga dapat meliputi kebijakan, misalnya
mengenai akses kepada aset produktif, jaminan pekerjaan, upah minimum dan jaminan makanan.
Ada pun pendapat lain yang membedakan antara dua aspek jaminan sosial, yaitu menggunakan
alat sosial untuk mencegah kerugian (mendukung standar hidup) dan kerentanan terhadap kerugian
(melindungi dari penurunan standar hidup).

Banyak organisasi internasional, termasuk ILO, juga menggunakan konsep luas “perlindungan
sosial”, yang tidak hanya mencakupi jaminan sosial tetapi juga skema sukarela. Kantor Statistik
Komunitas Eropa (Eurostat) memasukkan beberapa pelayanan sosial seperti pelayanan pengasuh
dan bantuan rumah dalam perhitungan perlindungan sosial. Tujuan dan konsep pekerjaan yang
layak sesuai dengan konsep jaminan sosial yang lebih luas.

Dalam Laporan pertamanya kepada Konferensi Perburuhan Internasional, Direktur Jenderal
Kantor Perburuhan Internasional, Juan Somavia , memperkenalkan strategi “pekerjaan yang layak
bagi semua”, yang menetapkan “promosi kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak dan
produktif bagi perempuan dan laki-laki dengan kondisi kebebasan, keadilan, keamanan dan
martabat manusia” sebagai tujuan utama ILO.6 Strategi pekerjaan yang layak mengambil sudut
pandang yang luas mengenai pekerjaan, yakni tidak hanya meliputi pekerjaan (yang digaji), tetapi
juga pekerjaan yang dilakukan di rumah sehingga memperhitungkan peran gender. Perlindungan
sosial yang layak berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender (lihat Bab IV), apabila
semua laki-laki dan perempuan yang bekerja (tanpa melihat apakah mereka digaji atau tidak),
serta anak-anak dan lansia dapat mengakses perlindungan sosial secara individu.

Salah satu keistimewaan pendekatan pekerjaan yang layak adalah semua orang berhak atas
pelindungan sosial yang mendasar. Hak semua orang atas jaminan sosial sudah dicantumkan pada
Pasal 9 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Oleh karena itu,
strategi pekerjaan yang layak bertujuan mewujudkan cakupan universal (lihat Bab III), yang kini
menjadi tujuan resmi Sektor Perlindungan Sosial yakni meningkatkan cakupan dan efektivitas
perlindungan sosial bagi semua. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pencapaian
tujuan ini masih jauh dari selesai.

Memang tidak semua masyarakat sanggup membiayai tingkat jaminan sosial yang sama.
Namun tidak manusiawi bila ada yang bekerja dan hidup dengan ketidakamanan yang terus
mengancam keamanan finansial dan kesehatan individu maupun keluarga. Dunia yang pada
dasarnya kaya mampu memberikan keamanan minimum bagi semua penduduknya. Tingkat
minimum ini bisa berkisar antara pelayanan kesehatan yang mendasar dan makanan pokok, tempat
berlindung dan hak pendidikan pada negara termiskin sampai jaminan pendapatan yang lebih
terperinci bagi negara maju. Setiap orang yang cukup berusia untuk bekerja memiliki tanggung
jawab berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi komunitas atau negara di mana mereka
bertempat tinggal. Karena itulah seharusnya mereka diberikan kesempatan untuk melakukannya.
Sebagai imbalannya, mereka berhak atas bagian dari pendapatan dan kekayaan negara atau
komunitas.

Dengan adanya globalisasi, di mana orang semakin rentan terhadap risiko ekonomi global,
kesadaran juga mulai meningkat bahwa kebijakan perlindungan sosial nasional yang luas dapat
menjadi penyangga terhadap banyak dampak sosial negatif akibat adanya krisis. Walaupun
demikian, kebijakan seperti ini mungkin membutuhkan mekanisme internasional dan global yang
baru sebagai pelengkap (lihat Bab V), sebagaimana diusulkan oleh “Social Summit+5” Sesi Khusus

6 ILO: Decent work, Laporan Direktur Jenderal, Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-87, Jenewa, 1999, p. 3.
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Sidang Umum PBB di Jenewa. Proposal-proposal ini membahas, antara lain, kemungkinan
mendirikan Dana Solidaritas Dunia (yang bersifat sukarela), kerja sama internasional dalam
perpajakan, pembebasan hutang, terpenuhinya komitmen bantuan pembangunan dan tersedianya
pembiayaan konsesi yang lebih banyak.

Beberapa topik kunci

Menimbang perubahan yang memengaruhi jaminan sosial dan ciri-ciri inti dari pendekatan
pekerjaan yang layak, laporan ini akan meninjau topik kunci sebagai berikut.

Jaminan sosial, pekerjaan dan pembangunan

Bab II mempertimbangkan berbagai argumen mengenai dampak sosial dan ekonomi dari
jaminan sosial. Perdebatan ini berpusat pada tuduhan adanya dampak buruk, tetapi bab tersebut
juga menggarisbawahi dampak positif yang didapatkan dan berusaha menaksir kondisi yang berlaku
untuk berbagai argumen tersebut. Bab ini selain melihat peran skema asuransi pengangguran,
terutama di negara berpendapatan menengah juga membahas keuntungan skema jaminan
pekerjaan terbatas yang dapat memberikan pekerjaan sementara bagi pengangguran terselubung,
terutama di negara berkembang yang lebih miskin. Terakhir, bab tersebut meninjau berbagai
hubungan saling mendukung antara jaminan sosial dan kebijakan pekerjaan, dan bagaimana sinergi
ini bergantung pada kondisi sosial ekonomi masing-masing negara.

Memperluas cakupan pribadi perlindungan sosial

Bab III meninjau empat cara memperluas perlindungan sosial, yakni memperluas asuransi
sosial wajib, mendukung asuransi mikro, mengembangkan skema universal dan menyediakan
manfaat berbasis kemampuan. Di negara maju, sistem jaminan sosial wajib sudah terpercaya,
tetapi tindakan tegas dibutuhkan di beberapa negara agar cakupan tidak terkikis akibat beralihnya
pasar kerja menjadi semakin informal. Di mayoritas negara berpendapatan menengah,
dimungkinkan untuk menarik golongan-golongan yang sebelumnya tidak terjangkau agar mereka
termasuk dalam sistem jaminan sosial wajib nasional. Namun di negara berpendapatan menengah
dan rendah, promosi skema asuransi mikro mungkin juga dibutuhkan untuk mencakupi golongan
tertentu dari sektor informal yang berpotensi berkontribusi. Manfaat dan pelayanan yang universal
dan berbasis kemampuan merupakan alternatif bagi penyediaan jaminan sosial. Ketika sumber
daya nasional tidak dapat membiayai manfaat tersebut, sebagaimana halnya pada negara
berpendapatan rendah, sumber daya internasional dapat disediakan, terutama ketika terjadi krisis.
Pada umumnya, dibutuhkan pendekatan terintegrasi pada tingkat nasional sehingga berbagai
mekanisme dan kebijakan bisa saling terhubungkan dan bahaya adanya sistem dua jalur bagi
yang terjangkau dan yang tidak terjangkau oleh sistem nasional dapat dihindari.

Berkontribusi pada kesetaraan gender

Bab IV meninjau berbagai cara yang digunakan jaminan sosial agar berkontribusi pada
terwujudnya kesetaraan gender. Sebagian besar sistem jaminan sosial dirancang untuk keluarga
di mana pencari nafkah adalah laki-laki. Akibat berubahnya gaya hidup, harapan, dan struktur
keluarga, sebagian besar populasi tidak memiliki keluarga seperti itu, dan hal ini meningkatkan
permintaan akan kesetaraan gender. Tantangan bagi jaminan sosial adalah memberi tanggapan
terhadap perubahan-perubahan ini dengan menjamin kesamaan perlakuan antara laki-laki dan
perempuan, dan secara bersamaan mulai memperkenalkan tindakan kesetaraan, misalnya
berhubungan dengan usia pensiun dan manfaat ahli waris. Tantangan berikutnya adalah bagaimana
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menggunakan perlindungan sosial, seperti pelayanan pengasuhan serta manfaat sosial bagi
orangtua dan anak agar mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dan pembagian tanggung
jawab yang lebih adil di tempat kerja dan rumah.

Pembiayaan berkelanjutan bagi perlindungan sosial

Bab V mengusulkan bahwa perluasan perlindungan sosial akan membutuhkan pembiayan
nasional, di samping bentuk pembiayaan baru di tingkat lokal dan global. Pada tingkat nasional,
pembiayaan dapat ditingkatkan melalui pemungutan kontribusi dan pajak jaminan sosial yang
lebih baik. Kemungkinan yang paling pas untuk manfaat jangka pendek adalah bentuk pembiayaan
membayar sambil jalan, misalnya dalam asuransi kesehatan dan tunjangan bersalin. Dalam
tunjangan hari tua, sistem ini dan advance funding sama-sama rentan terhadap perubahan
demografi. Pada tingkat lokal, yang ditekankan adalah sumber daya yang tersedia bagi pemerintah
daerah dan memanfaatkan kemampuan pekerja sektor informal untuk berkontribusi pada skema
asuransi mikro. Keberlangsungan finansial skema seperti ini dapat ditingkatkan melalui beberapa
mekanisme, seperti tanggungan bersama, reasuransi dan semacam afiliasi dengan skema jaminan
sosial wajib. Pada tingkat global, sumber pembiayaan baru dapat ditemukan guna menyediakan
semacam perlindungan sosial mendasar bagi semua, beserta tindakan untuk menangani dampak
dari krisis.

Memperluas dialog sosial

Sebagaimana telah dianjurkan dalam Bab VI, prospek perlindungan sosial yang layak bagi
semua dapat ditingkatkan dengan memperluas kemitraan perlindungan sosial dan stimulasi
pemeran sosial. Bab ini meninjau peran berbagai pemeran dalam menyediakan perlindungan
sosial dan mengusulkan cara-cara membangun kemitraan untuk meningkatkan efektivitas jaminan
sosial dan memperluas perlindungan sosial melalui asuransi sosial wajib, skema asuransi mikro,
dan manfaat sosial berbasis pajak. Bab ini juga menyimpulkan bagaimana dialog sosial dapat
diperluas pada tingkat nasional dan internasional.

Tujuan laporan

Tujuan laporan ini adalah mengangkat beberapa topik penting mengenai masa depan
jaminan sosial pada konteks global yang sangat berbeda. Akhir tujuannya bukan untuk mengusulkan
jawaban yang pasti, melainkan untuk mendukung konsensus mengenai penilaian situasi dan jalan
ke depan. Bab VII memberi petunjuk mengenai dampak yang mungkin muncul bagi ILO baik
dalam kegiatan, standar, pelayanan, dan advokasi yang berbasis pengetahuan.

Pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan dalam laporan ini dirumuskan dalam
kegiatan pendidikan, pelatihan awal, pelatihan lanjutan, dan pembelajaran sepanjang masa yang
mengembangkan dan mempertahankan produktivitas serta kemampuan dipekerjakannya individu
sepanjang hidup.
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Terdapat kontroversi mengenai dampak sosial dan ekonomi dari jaminan sosial, dan sebagian
besar perdebatan ini berpusat pada dampak negatif yang mungkin muncul. Konon, jaminan sosial
malah mendorong orang untuk tidak bekerja maupun menabung, mengurangi persaingan
internasional dan terciptanya pekerjaan, serta mendorong orang untuk mengundurkan diri dari
bursa tenaga kerja sebelum waktunya. Di sisi lain, jaminan sosial juga memiliki beberapa dampak
ekonomi yang positif. Ia memberi kemampuan meraih pendapatan dan meningkatkan potensi
untuk berproduksi, membantu mempertahankan permintaan pada tingkat nasional, membantu
menciptakan kondisi yang baik bagi pasar, terutama dengan mendorong pekerjan untuk menerima
inovasi dan perubahan.

Sebagaimana sudah dibahas pada Bab I, perlindungan sosial dan pekerjaan yang layak
merupakan prasyarat bagi pasar yang dapat menyediakan jaminan pendapatan bagi semua.
Perlindungan sosial juga dirancang untuk berdampak positif kepada masyarakat secara keseluruhan
dengan mendorong kesatuan sosial dan rasa aman. Bagian pertama bab ini berusaha membahas
berbagai argumen serta upaya membuktikan kebenarannya. Pengangguran merupakan risiko sosial
terbesar yang dihadapi orang yang bergantung pada kemampuannya sebagai tenaga kerja. Namun
hanya beberapa negara yang memberlakukan sistem tunjangan pengangguran dan banyak pekerja,
termasuk hampir semua yang merupakan wiraswasta, tidak tercakupi. Perlindungan dari risiko
pengangguran tidak hanya didapatkan melalui manfaat yang diterima, melainkan juga tindakan
perlindungan pekerjaan (seperti perlindungan terhadap PHK) dan promosi. Bagian kedua memberi
gambaran umum mengenai perlindungan sosial terhadap pengangguran dan interaksi dengan
bursa tenaga kerja serta kebijakan pekerjaan.

Bagian ketiga menyimpulkan penemuan utama dan menggarisbawahi perlunya hubungan
lebih erat antara kebijakan pembangunan, pekerjaan dan perlindungan sosial yang layak.

Dampak sosial dan ekonomi dari jaminan sosial

Pengaruh jaminan sosial pada pembangunan sosial ekonomi terwujud melalui beberapa
mekanisme yang meliputi tindakan individu sebagai pekerja, pencari kerja, penabung, sebagai
investor dan anggota masyarakat sipil. Ini juga meliputi keputusan-keputusan perusahaan,
berjalannya pasar, dan penentuan upah dan harga.

Dalam bursa tenaga kerja, perlindungan sosial berdampak pada partisipasi. Tunjangan dapat
mendorong orang untuk meninggalkan angkatan kerja, misalnya ketika terdapat tunjangan pensiun
dini. Sebaliknya, perlindungan sosial dapat membuat orang berpartisipasi dalam sektor formal
akibat kesempatan mendapatkan tunjangan pensiun dan manfaat lainnya. Perlindungan sosial
juga berdampak pada pekerjaan. Apakah manfaat jaminan sosial menyebabkan pengangguran
lebih lamban dalam proses pencarian kerja, apakah tunjangan pengangguran memungkinkan
kecocokan antara pekerja dan majikan yang lebih baik? Karena itulah muncul pertanyaan mengenai
tingkat input tenaga kerja yang produktif. Apakah tunjangan sakit mengurangi jumlah jam bekerja
dengan mendukung ketidakhadiran dari pekerjaan, atau apakah efek ini digantikan dengan cara

Bab II Jaminan sosial, pekerjaan dan
pembangunan
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mendukung kesembuhan dan pencegahan meluasnya infeksi di angkatan kerja? Apakah
perlindungan sosial merupakan bagian dari suatu program yang membuat pekerja lebih produktif?
Mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah sebab terdapat berbagai variabel lain
yang harus dianggap konstan agar dapat membedakan dampak dari perlindungan sosial. Jika kita
juga mempertimbangkan dampak terhadap produktivitas pekerja, ini tetap memperhitungkan
perlindungan sosial dibenarkan karena dampaknya yang positif bagi pekerja. Di pasar modal,
sebagian ekonom menyatakan adanya pensiun negara mengurangi tingkat menabung. Ini
merupakan permasalahan yang rumit yang–sebagaimana dibahas pada Bab V–tidak mendapatkan
pencerahan dari penelitian empiris.

Pengeluaran jaminan sosial, pengangguran dan pertumbuhan

Kecemasan mengenai dampak ekonomis perlindungan sosial berpusat pada dampak
terhadap pengangguran dan tujuan ekonomi seperti pertumbuhan produktivitas. Di grafik w 2.1,
terlihat urutan negara berdasarkan persentase GDP yang dialokasikan bagi transfer jaminan sosial.
Sudah dipastikan, analisa data berdasarkan jangka waktu yang cukup panjang. Ini penting sebab
analisa serupa dengan jangka waktu lebih pendek dapat memberikan hasil yang menyesatkan,
terutama bila mencakup tahun 1990-an saat negara-negara Uni Eropa–dengan pengeluaran jaminan
sosial yang tinggi–memiliki pengangguran tinggi akibat diberlakukannya kebijakan ekonomi makro
yang ketat untuk diterima persatuan moneter.

Negara dengan tingkat perlindungan sosial yang rendah ditemukan di sisi kiri grafik, termasuk
Australia, Jepang dan Amerika Serikat. Negara dengan tingkat pengeluaran jaminan sosial yang
relatif tinggi berada di sisi kanan, yakni Belgia dan Belanda. Tidak terlihat adanya hubungan jelas
antara pengeluaran dan variabel ekonomi yang diperhitungkan. Ada negara dengan tingkat
pengangguran yang rendah (lihat panel pertama) di sisi kiri, seperti Jepang dan Amerika, maupun
di sisi kanan, seperti Austria dan Swedia, tetapi tingkat tertinggi ditemukan di tengah (Irlandia dan
Spanyol).

Pengangguran memengaruhi tingkat output nasional, tetapi tingkat produktivitas juga harus
diperhitungkan. Akibat dinamika yang masih belum dipahami, berbagai perekonomian berbeda
satu sama lain dalam perhitungan GDP bagi setiap jam bekerja. Perkiraan produktivitas di panel
kedua grafik 2.1 menunjukkan bahwa GDP per jam bekerja di Amerika Serikat dua kali lipat dari
Portugal tetapi lebih rendah dari sejumlah negara Eropa. Negara dengan pengeluaran jaminan
sosial tertinggi memiliki tingkat produktivitas per jam yang setinggi Amerika Serikat (tanpa
memperhitungkan faktor selain tenaga kerja).
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Grafik 2.1. Indikator terpilih dari negara OECD diurutkan berdasarkan persentase GDP
untuk pengeluaran jaminan sosial
(yang rendah di kiri, tinggi di kanan)
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Tingkat produktivitas ini mencerminkan perbedaan perekonomian sejak masa goncangan
minyak pertama. Produktivitas tenaga kerja, diukur dengan GDP per jam bekerja, meningkat pesat
di Jepang juga Irlandia, Italia dan negara Eropa lainnya. Pertumbuhan pada masa ini rendah di
Swedia,7 tetapi ini juga berlaku pada Amerika Serikat. Perlu ditekankan bahwa indeks prestasi
yang diperhitungkan adalah yang konvensional bagi analisis ekonomi, dan keterbatasannya sudah
diketahui. Ini memperhitungkan output yang dipasarkan, tetapi terdapat beberapa hal lain (output
yang tidak dipasarkan, kualitas bekerja, dampak terhadap lingkungan) yang berkontribusi pada
tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keamanan merupakan manfaat yang diinginkan rakyat,
tetapi yang seringkali tidak dapat diberikan oleh pasar secara efisien, akibat masalah skala ekonomis,
seleksi tanpa informasi lengkap dan biaya transaksi. Ini membantu menjelaskan stabilitas sistem
jaminan sosial walaupun terdapat  krisis selama 30 tahun terakhir.

Produktivitas dan stabilitas sosial

Beberapa komentator telah mengusulkan jaminan sosial berkontribusi kepada pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan stabilitas sosial. Khususnya terdapat
berbagai macam jaminan sosial yang relevan bagi produktivitas tenaga kerja:

Sistem pelayanan kesehatan membantu mempertahankan kesehatan pekerja dan
menyembuhkan pekerja yang sakit. Kesehatan buruk menjadi sebab utama produktivitas
rendah di banyak negara berkembang di mana pekerja tidak memiliki akses kepada pelayanan
kesehatan yang layak. Ini tidak hanya membatasi kemampuannya dalam menghadapi
kewajiban fisik di pekerjaan, tetapi juga mengakibatkan rendahnya efisiensi, bahkan di antara
pekerja yang tetap bekerja. Pelayanan bagi keluarga pekerja juga membantu memastikan
kesehatan bagi angkatan kerja masa depan.

Sistem pensiun memudahkan pemberhentian pekerja yang lebih tua, sehingga membantu
mengurangi jumlah pekerja dengan tingkat produktivitas rendah.

Tunjangan sakit tunai membantu kesembuhan pekerja yang sakit dengan mengurangi beban
finansial dan dorongan untuk terus bekerja walaupun sakit. Ini juga membantu
mempertahankan produktivitas pekerja lain dengan membatasi tersebarnya penyakit.

Asuransi bersalin sangat penting bagi reproduksi angkatan kerja yang sehat serta untuk
mempertahankan kesehatan ibu yang bekerja.

Skema kecelakaan kerja–bentuk jaminan sosial yang paling tua dan meluas– memiliki peran
yang semakin besar dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit dan rehabilitasi
pekerja yang menderitanya. Kegiatan seperti ini cukup relevan dengan produktivitas,
mengingat jumlah hari kerja yang hilang akiibat masalah kesehatan yang dapat dihindari.

Tunjangan pengangguran memberikan ruang bagi pengangguran untuk mencari pekerjaan
yang paling tepat dengan keterampilan dan kemampuannya. Jasa kerja dan pelatihan juga
relevan dalam hal ini.

Tunjangan anak (dan manfaat tunai lainnya yang disediakan ketika pencari nafkah tidak dapat
bekerja) membantu memastikan agar keluarga yang mempunyai anak memiliki pemasukan
yang cukup agar bisa memberikan nutrisi yang pantas dan lingkungan hidup yang sehat
bagi anaknya. Di negara berkembang, tunjangan anak juga menjadi alat dalam melawan
perburuhan anak dan mendorong kehadirannya di sekolah. Akibatnya, anak-anak
mendapatkan pendidikan yang memungkinkan mereka untuk lebih produktif dan
berpenghasilan lebih tinggi di masa depan.

7 Tingkat produktivitas yang rendah di Swedia, dan mungkin di negara OECD lain, selama periode ini tidak merupakan hasil dari pertumbuhan
produktivitas yang rendah di sektor utama, melainkan dari perluasan sektor jasa, terutama profesi kesehatan dan perawatan yang padat karya.
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Dampak tidak langsung terhadap produktivitas lainnya juga penting. Adanya sistem asuransi
pengangguran yang baik menumbuhkan rasa aman di angkatan kerja, sehingga dapat memfasilitasi
perubahan struktural serta inovasi teknologi yang mungkin dianggap ancaman tanpanya. Hubungan
antara permasalahan ini digambarkan oleh Tripartite Accord 1998 di Korea, di mana organisasi
pekerja menerima kelenturan bursa tenaga kerja yang lebih banyak, termasuk PHK, dan diberikan
perlindungan sosial lebih baik sebagai penggantinya.

Jaminan sosial membantu menciptakan sikap yang lebih positif, bukan hanya bagi perubahan
struktural dan teknologi, tetapi juga bagi tantangan globalisasi dan kemungkinan menerima manfaat
efisiensi dan produktivitas tinggi. Pengamatan negara dengan ekonomi terbuka (rasio perdagangan
ke GDP yang besar) dan terbuka terhadap risiko ekstern (sering terjadi perubahan harga impor
dan ekspor) menunjukkan bahwa mereka menyediakan tingkat jaminan sosial yang tinggi.
Nampaknya masyarakat yang lebih terbuka terhadap risiko eksternal meminta tingkat perlindungan
sosial yang lebih tinggi. Maka globalisasi dan jaminan sosial cenderung saling mendukung.

Jaminan sosial dapat menjadi faktor penting dalam mempertahankan permintaan dan
kepercayaan bisnis. Dampak tersebut paling nyata terjadi pada kasus tunjangan pengangguran
yang membantu mempertahankan kemampuan konsumsi dari pekerja yang telah menjadi
pengangguran. Walaupun demikian manfaat jaminan sosial juga menjadi penyangga eknomi pada
saat resesi atau krisis. Tanpanya, efek multiplier dari gelombang PHK pertama akan diikuti
gelombang kedua dan ketiga yang dapat menggoncang jaringan komunitas dan membuat
perekonomian berfungsi di bawah kapasitas. Maka jaminan sosial mampu membantu mencegah
penurunan tingkat produksi dan memastikan berjalannya perusahaan ketika kondisi membaik,
dengan anggota angkatan kerja yang lengkap.

Kontribusi pengusaha dan persaingan internasional

Kekhawatiran yang luas muncul di lingkungan bisnis dan politik mengenai kurangnya
kemampuan bersaing eknomi nasional akibat kontribusi jaminan sosial yang tinggi dari pengusaha.
Namun sebagian besar ekonom berpendapat dengan mekanisme pasar, di jangka panjang biaya
ini akan ditanggung pekerja dalam bentuk upah yang lebih rendah (artinya, lebih rendah dari
kondisi paralel tanpa pajak daftar gaji atau kontribusi jaminan sosial dari majikan). Alhasil,
kemungkinan besar kontribusi majikan tidak memengaruhi biaya tenaga kerja total di jangka
panjang. Ini nampaknya terbukti dari angka-angka dari OECD yang terlihat pada tabel 2.1, yang
mengurutkan negara OECD berdasarkan biaya tenaga kerja (berdasarkan upah bruto ditambah
kontribusi jaminan sosial dari pengusaha). Di antara 10 negara dengan biaya tenaga kerja tertinggi
terdapat dua negara dengan kontribusi pengusaha yang tinggi. Proporsi negara dengan kontribusi
majikan yang tinggi (lima dari sembilan) paling besar di antara negara-negara yang memiliki biaya
tenaga kerja yang paling rendah.
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8 Individu pada tingkat pendapatan pekerja biasa.

9 Negara diurutkan secara menurun berdasarkan biaya tenaga kerja.

10 Kontribusi jaminan sosial dari pengusaha meliputi pajak daftar gaji.

11 Akibat pembulatan, ada kemungkinan total berbeda satu persen dari kolum agregat pajak pendapatan dan kontribusi jaminan sosial.

12 Dolar dengan kemampuan membeli yang sama. Biaya tenaga kerja meliputi upah bruto ditambah kontribusi jaminan sosial dari majikan. Sumber:
OECD: Taxing wages in OECD countries 1998/1999: Taxes on wages and salaries, social security contributions for employees and their employers,
child benefits — 1999 edition (Paris, 2000), edisi dua  bahasa.

Tabel 2.1. Pajak pendapatan ditambah iuran karyawan dan pengusaha
(sebagai persentasi biaya tenaga kerja), 19988

NegaraNegaraNegaraNegaraNegara99999 PajakPajakPajakPajakPajak                Kontribusi jaminan sosial,                Kontribusi jaminan sosial,                Kontribusi jaminan sosial,                Kontribusi jaminan sosial,                Kontribusi jaminan sosial,  T T T T Totalotalotalotalotal1111111111 BiayaBiayaBiayaBiayaBiaya

PenghasilanPenghasilanPenghasilanPenghasilanPenghasilan Pekerja,Pekerja,Pekerja,Pekerja,Pekerja, PengusahaPengusahaPengusahaPengusahaPengusaha1010101010   tenaga kerja  tenaga kerja  tenaga kerja  tenaga kerja  tenaga kerja1212121212

Belgia 22 10 26 57 40 995

Jerman 17 17 17 52 35 863

Swiss 9 10 10 30 32 535

Italia 14 7 26 47 32 351

Belanda 6 23 14 44 32 271

Denmark 34 10 1 44 32 214

Kanada 20 5 6 32 32 211

Norwegia 19 7 11 37 31 638

Amerika Serikat 17 7 7 31 31 300

Luksemburg 10 11 12 34 31 102

Austria 8 14 24 46 29 823

Swedia 21 5 25 51 29 768

Australia 24 2 0 25 29 590

Finlandia 22 6 21 49 29 334

Kerajaan Inggris 15 8 9 32 29 277

Perancis 10 9 28 48 28 198

Jepang 6 7 7 20 27 664

Irlandia 18 5 11 33 24 667

Spanyol 11 5 24 39 24 454

Selandia Baru 20 0 0 20 24 332

Rep. Korea 1 4 9 15 22 962

Islandia 20 0 4 25 22 545

Yunani 2 12 22 36 17 880

Turki 21 8 11 40 15 825

Republik Ceko 8 9 26 43 15 781

Portugis 6 9 19 34 13 903

Polandia 11 0 33 43 12 696

Hungaria 12 8 32 52 9 916

Meksiko 0 2 20 22 8 662
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Namun di jangka pendek, peningkatan kontribusi pengusaha mungkin tercerminkan pada
biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Efek ini dapat bertahan cukup lama, terutama bila bursa
tenaga kerja dan produksi tidak sempurna dan peningkatan terjadi pada masa pertumbuhan dan
inflasi rendah, di mana pengusaha cenderung kurang bisa menegosiasikan upah. Ini berarti
peningkatan besar pada produksi harus dihindari. Dan beberapa peningkatan kecil yang bertahap
selama beberapa tahun akan sangat memudahkan penyesuaian ekonomi.

Bukti empiris menunjukkan kontribusi jaminan sosial tidak memiliki dampak jangka panjang
pada pengangguran.13 Hal ini membantu menjelaskan mengapa Denmark, satu-satunya negara
Eropa yang hampir tidak memiliki iuran pengusaha sama sekali, memiliki tingkat pengangguran
yang serupa dengan rata-rata Eropa dan nampaknya tidak menerima keuntungan pekerjaan apa
pun dari kebijakan tersebut. Pemerintah seringkali merasa bahwa pengurangan kontribusi jaminan
sosial akan mengurangi biaya tenaga kerja. Pengalaman Chile sebelum dan setelah reformasi
jaminan sosial pensiun telah diteliti agar dapat mengetahui dampak penurunan kontribusi drastis.
Tingkat pajak daftar gaji rata-rata pada perusahaan manufaktur yang diteliti menurun dari 30 persen
menjadi 5 persen pada periode 1979 sampai dengan 1985. Bukti kuat ditemukan bahwa penurunan
ini diimbangi upah yang lebih tinggi, sehingga biaya tenaga kerja tidak berkurang.14

Semua ini bukan berarti tidak ada batas tingkat kontribusi jaminan sosial. Pada masyarakat
demokratis manapun, preferensi politis mayoritas akan menetapkan batas. Tergantung persepsi
mengenai apa yang adil dan diinginkan khayalak umum, batas tersebut berbeda antara satu negara
dengan negara lainnya. Selain itu bila tingkat kontribusi sangat tinggi, ini merupakan insentif bagi
ketidakpatuhan, yang dapat merugikan sistem bila tidak terkendali.

Tunjangan pengangguran, pengangguran dan pekerjaan

Sudah banyak penelitian yang menyelidiki hipotesis bahwa durasi rata-rata penerimaan
tunjangan pengangguran berkorelasi positif dengan tingkat tunjangan pengangguran (rasio
penggantian) dan dengan durasi maksimum tunjangan tersebut. Beberapa penelitian telah
memperkuat penemuan hubungan antaranya, tetapi hasilnya menunjukkan dampak yang tidak
terlalu besar.15

Pertanyaan penting yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian ini adalah apa yang
terjadi pada orang-orang ini setelah tidak lagi menerima tunjangan pengangguran. Tidak bisa
diasumsikan mereka langsung menemukan pekerjaan. Belakangan ini peninjauan telah menyelidiki
permasalahan ini. Di Bulgaria, orang tanpa tunjangan pengangguran lebih mungkin keluar dari
daftar pengangguran, tetapi ini akibat kelambanan dan bukan akibat mendapatkan pekerjaan. Di
Slovakia, perubahan untuk memenuhi persyaratan membuat orang meninggalkan status
pengangguran bukan akibat pekerjaan melainkan akibat ”alasan lain”. Masyarakat di Swedia yang
tidak menerima tunjangan pengangguran ditemukan lebih mungkin meninggalkan bursa tenaga
kerja atau mengikuti program bursa tenaga kerja aktif.16 Di negara lain, orang yang berhenti
menerima tunjangan pengangguran seringkali beralih ke sektor informal atau kegiatan kriminal,
sehingga menyebabkan penghindaran pajak dan mengenakan biaya lain kepada masyarakat.
Kurangnya hak atas tunjangan mungkin saja membuat orang keluar dari angkatan kerja, maka
mungkin hal yang lebih mendesak adalah melakukan penyelidikan mengenai hubungan antara

13 Lihat World Labour Report 2000, op. cit., p. 68; dan S.J. Nickell: “Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America”, di
Journal of Economic Perspectives (Minneapolis, Minnesota), Vol. 11, No. 3, 1997, pp. 55-74.

14 Jonathan Gruber: The incidence of payroll taxation: Evidence from Chile, NBER Working Paper No. W5053 (Cambridge, Mass., National Bureau of
Economic Research, 1995).

15 Lihat, misalnya, Anthony B. Atkinson dan John Micklewright: “Unemployment compensation and labor market transitions: A critical review”, di
Journal of Economic Literature (Nashville, Tennessee), Vol. 29, No. 4, 1991, pp. 1679-1727.

16 World Labour Report 2000, op. cit., p. 154.
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tunjangan pengangguran dan pekerjaan. Pada dasarnya kekhawatiran utamanya adalah orang
menerima tunjangan pengangguran padahal mereka dapat bekerja. Penelitian baru17 berdasarkan
bukti antarnegara menemukan sebenarnya tidak ada korelasi antara tunjangan pengangguran
dan pekerjaan secara keseluruhan. Penelitian ini juga menemukan tingkat pengangguran yang
tinggi berkaitan dengan tidak adanya kebijakan bursa tenaga kerja yang komplementer.

Pemberhentian dini

Belakangan ini muncul kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap pekerjaan maupun
biaya pensiun, yang disebabkan oleh ketentuan pemberhentian dini. Ketentuan tersebut mulai
diberlakukan pada periode di mana tingkat pengangguran tinggi, terutama pada pekerja yang
lebih tua, dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan kepada pekerja yang lebih muda.
Sejalan dengan menurunnya pengangguran, ketentuan pemberhentian dini di berbagai sistem
jaminan sosial telah diperketat, bahkan dihapuskan. Namun kelakuan pemberhentian hanya sedikit
atau tidak berubah. Paradoks ini dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor:

Proporsi pekerja yang lebih tua yang menerima tunjangan pengangguran termasuk tinggi
dan mencakup yang sebenarnya sudah berhenti bekerja (pensiun).

Skema pensiun pengusaha seringkali mengandung insentif kuat untuk berhenti dini.

Pekerja tanpa tunjangan pengangguran atau hak atas tunjangan pensiun swasta keluar dari
angkatan kerja sebelum masa pensiun, banyak di antaranya merupakan buruh, di mana
permintaan rendah dan kesehatan kurang baik.

Tunjangan pengangguran dan promosi pekerjaan

Diperkirakan pada akhir 1998 satu milyar pekerja–atau sepertiga angkatan kerja dunia–
merupakan pengangguran atau pengangguran terselubung. Angka pengangguran sebenarnya,
yakni yang mencari pekerjaan tetapi tidak menemukannya, adalah sekitar 150 juta. Di samping itu,
25-30 persen pekerja dunia merupakan pengangguran terselubung, yaitu tidak bekerja penuh
tetapi ingin bekerja lebih lama, atau yang berpenghasilan di bawah kebutuhan. Misalnya, akibat
krisis finansial di Asia satu dari 20 pekerja Korea kehilangan pekerjaannya dalam periode sembilan
bulan antara November 1997 sampai Juli 1998 dan pengangguran terbuka melonjak dari 2,3 menjadi
8 persen antara akhir 1997 sampai awal 1999.

Sistem tunjangan pengangguran melindungi karyawan negara maju dan negara berkembang
yang berpenghasilan menengah. Pada mayoritas negara berkembang berpendapatan sedang,
tidak ada tunjangan pengangguran melainkan tersedia program-program padat karya yang
memberikan gaji terbatas. Di kalangan pengangguran dunia, kemungkinan besar kurang dari
seperempatnya berhak atas tunjangan pengangguran.

Standar perburuhan internasional yang relevan

Instrumen terbaru adalah Konvensi No. 168 Tahun 1988 tentang Promosi Pekerjaan dan
Perlindungan terhadap Pengangguran, dan Rekomendasi No. 176. Kemungkinan yang dicakup
konvensi termasuk pengangguran yang ”terdefinisikan sebagai hilangnya penghasilan akibat
ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan yang pantas [...] dalam hal seseorang yang mampu
bekerja, tersedia bekerja dan memang mencari pekerjaan”. Negara Anggota juga harus berusaha
memperluas perlindungan konvensi agar mencakupi dua kemungkinan lain:

17  Nickell, op. cit.
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Hilangnya penghasilan akibat pengangguran parsial (bekerja singkat).

Pengurangan penghasilan akibat diskors sementara.

Bagi pekerja paruh-waktu yang sebenarnya mencari pekerjaan penuh.

Individu yang dilindungi konvensi “merupakan golongan tertentu karyawan, termasuk tidak
kurang dari 85 persen dari keseluruhan”. Dibandingkan konvensi sebelumnya yang membahas
tunjangan pengangguran (Konvensi No. 44 Tahun 1934 tentang Ketentuan Pengangguran, dan
Konvensi No. 102 Tahun 1952 Jaminan Sosial (Standar Minimum) Bagian IV, ketentuan inovatif di
Konvensi No. 168 adalah persyaratan pembayaran ”tunjangan sosial” kepada tiga dari sepuluh
golongan pelamar pekerjaan: pemuda yang telah menuntaskan pelatihan profesi, pemuda yang
telah menuntaskan masa belajar, pemuda yang telah menuntaskan wajib militer, orang yang mencari
pekerjaan setelah membesarkan anak atau merawat seseorang yang sakit, cacat atau lansia, orang
yang pasangan hidupnya telah meninggal dan tidak berhak atas tunjangan ahli waris, orang yang
telah cerai atau berpisah dari pasangannya, mantan tahanan yang sudah dibebaskan, orang dewasa,
termasuk penderita cacat, yang telah menuntaskan masa pelatihan, pekerja migran yang kembali
ke negara asal (kecuali bila telah mendapatkan hak dari negara di mana ia telah bekerja), dan
orang yang sebelumnya wiraswasta.

Tunjangan di bawah konvensi ini jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari penghasilan
sebelumnya dalam sistem berbasis penghasilan, sementara sistem lain ditetapkan pada tidak kurang
dari 50 persen dari upah minimum atau upah buruh biasa, atau pada tingkat yang dapat memberikan
kebutuhan pokok, di antara ketiganya yang paling tinggi.

Negara industri

Pada negara industri, terdapat keragaman pada sistem manfaat. Kelompok negara yang
satu ini dicirikan dengan tingkat dan masa tunjangan asuransi pengangguran yang tinggi, cakupan
yang luas dan sistem manfaat cadangan yang merupakan bantuan pengangguran bagi pekerja
yang sudah memanfaatkan semua hak asuransinya. Negara ini termasuk Austria, Belgia, Denmark,
Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia
dan Swiss. Sistem inicenderung bermanfaat tinggi dan memiliki perlindungan pekerjaan yang
sangat baik.

Kelompok negara kedua, termasuk Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Inggris dan
Amerika Serikat memiliki sistem yang menyediakan manfaat yang lebih sedikit. Berdasarkan urutan
perlindungan pekerjaan yang dilakukan OECD, ketentuan hukum di negara ini memberikan
perlindungan pekerjaan yang cukup minim.18 Negara Eropa Tengah dan Timur memperkenalkan
sistem tunjangan pengangguran yang pada awalnya cukup besar pada akhir tahun 1980-an, tetapi
ini sudah berkurang, terutama dalam durasi tunjangan. Tingkat tunjangan sebagai persentase
upah cukup serupa dengan Eropa Barat, tetapi proporsi pengangguran yang menerima tunjangan
di negara ini lebih kecil, misalnya sepertiga dari pengangguran yang terdaftar di Polandia.

Skema tunjangan pengangguran menjadi semakin berkekurangan akibat pola pekerjaan
individu yang semakin tidak menentu. Sehingga skema ini harus cukup fleksibel untuk mencakup
kemungkinan dan perubahan lain yang dihadapi pekerja dan harus menjadi bagian dari strategi
pekerjaan dan pembangunan yang lebih luas.

18  World Labour Report 2000, op. cit., p. 149.
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Kebijakan perlindungan pekerjaan pada negara industri, berpusat pada tingginya
pengangguran pada golongan pekerja yang tidak terampil. Salah satu pendekatan yang diterapkan
adalah menekankan perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk memastikan bahwa
pekerja memiliki keterampilan yang diperlukan pada perekonomian yang berupah dan
berproduktivitas tinggi. Pendekatan lainnya menggunakan perlindungan sosial untuk menyubsidi
tenaga kerja yang tidak terampil, baik dari pembayaran tunjangan berbasis pendapatan kepada
kaum miskin yang bekerja atau melalui pengecualian (parsial maupun total) pengusaha dari
pembayaran kontribusi asuransi sosial (dengan negara sebagai penanggung biaya).

Negara berkembang dengan pendapatan sedang

Sistem tunjangan pengangguran paling sukses pada tahap-tahap awal di negara berkembang
dengan pendapatan sedang. Durasi dan tingkat tunjangannya cenderung rendah dan cakupan
lebih terbatas daripada di negara industri. Di sisi lain, karyawan sektor formal dicakupi oleh berbagai
bentuk aturan perlindungan pekerjaan di sejumlah negara berkembang berpendapatan sedang,
termasuk beberapa yang tidak memiliki tunjangan pengangguran. Aturan ini biasanya meliputi
uang PHK, yang dapat membantu pekerja yang tidak diperlukan lagi selama masa pengangguran.

Namun ini merupakan pembayaran lump-sum, di mana besar kecilnya bergantung pada
lamanya jasa, bukan pada terjadinya atau durasi pengangguran. Uang PHK selama ini merupakan
tanggungan pengusaha. Akan tetapi di beberapa negara Amerika Latin pada 1990-an, asuransi
diganti oleh skema tabungan wajib PHK. Perubahan ini berarti bahwa dana ditanamkan di pasar
modal, bukan dipertahankan oleh perusahaan. Walaupun ini mengandung semacam ketidakpastian
mengenai jumlah manfaat yang akan diterima, namun ia berjaga terhadap risiko adanya pengusaha
yang tidak dapat membayar uang PHK.

Meski sebagian besar skema tunjangan pengangguran pada negara berkembang,
sebagaimana halnya di negara industri, dibiayai pengusaha dan iuran pekerja, tetapi di negara
Amerika Latin tertentu seperti Brazil dan Chile pembiayaan berasal dari penerimaan pajak. Di
mana terdapat tunjangan pengangguran, bagian dari pengangguran yang menerimanya cenderung
rendah. Tingkat penggantian (tunjangan sebagai bagian dari upah sebelumnya) berkisar antara
40-80 persen di Amerika Latin dan Karibia dan sebesar 45 persen di Afrika Selatan. Durasi manfaat
cenderung terbatas dan seringkali berkaitan dengan lamanya masa pekerja telah diasuransikan.
Di Cina tingkat tunjangan pengangguran yang diberlakukan pada umumnya rendah. Hong Kong
menyediakan tunjangan berbasis kemampuan sebagai bagian dari sistem bantuan sosial untuk
mendaftarkan pengangguran yang merupakan penduduk minimum selama setahun. Korea telah
memperluas sistem asuransi pengangguran yang pemberlakukannya mencakup kira-kira setengah
dari semua karyawan, tetapi pekerja yang berada di perusahaan kecil–yang  biasanya paling rentan–
masih belum termasuk.

Krisis finansial Asia menunjukkan, skema asuransi pengangguran berperan penting dalam
menanggapi kesulitan hidup yang meningkat akibat pengangguran yang juga meningkat. Mereka
juga dapat membantu membatasi jatuhnya permintaan konsumen dan kepercayaan bisnis yang
memperparah krisis tersebut. Sebagaimana ditunjukkan pada penelitian ILO yang dilakukan untuk
Pemerintah Thailand, tingkat iuran yang dibutuhkan untuk membiayai skema asuransi
pengangguran yang biasa saja memerlukan kurang dari satu persen penghasilan pada jangka
panjang.

Pelaksanaan asuransi pengangguran dalam konteks negara berkembang menjadi tantangan
yang cukup besar. Jasa kerja, bila ada, cenderung sederhana dan harus diperbaiki agar dapat
menyediakan bantuan yang signifikan dalam membantu kalangan pengangguran dalam mencari
kerja, dan juga mengawasi tersedianya lapangan kerja. Masalah kedua adalah jaminan sosial yang
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tidak efektif dalam mencakup pekerjaan ini–baik akibat terkecualikannya dari peraturan, yang
berlaku bagi pekerja pada pekerjaan dengan ukuran tertentu, atau karena majikan dan pekerja
tidak patuh pada peraturan tersebut.

Di negara berkembang, bahkan yang berpendapatan sedang, kenyataannya pekerja tidak
dicakup sebab mereka merupakan wiraswasta atau karyawan pada sektor informal atau perusahaan
kecil. Untuk membantu mereka bila menjadi pengangguran, dibutuhkan tindakan lain seperti
kesempatan menerima pekerjaan lain pada pekerjaan umum yang padat karya. Penting untuk
dicatat, ketika orang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki akses kepada tunjangan, biasanya
mereka beralih pada pekerjaan di sektor informal agar dapat hidup. Karena itulah, mereka lebih
cocok disebut pengangguran terselubung.

Negara berkembang lain

Sepanjang negara berkembang menyediakan perlindungan bagi pengangguran terbuka
dan terselubung, upaya tersebut cenderung merupakan program intensif kerja. Pada umumnya,
ini dilakukan pada periode di mana petani kecil dan pekerja tanpa tanah tidak terlibat dalam
kegiatan agrikultur dan tidak memiliki sumber pekerjaan lain. Pada lingkungan urban perlindungan
ini juga dapat dilaksanakan pada periode resesi atau krisis. Program ini dapat menambah pekerjaan
dan mengurangi kemiskinan melalui teknik berbasis tenaga kerja untuk program investasi umum
dan dengan mengarahkan investasi kepada kebutuhan produktif dan sosial dari golongan
berpendapatan rendah. Beberapa program semacam ini beroperasi pada skala besar. Misalnya
program Jawahar Rozgar Yojana (JRY) di India pada 1990-an yang mencakup sepertiga dari wilayah-
wilayah kurang berkembang dan menyediakan pekerjaan 20 hari kepada masing-masing peserta.
Program serupa beroperasi pada skala yang lebih kecil, misalnya di negara seperti Bolivia, Botswana,
Chile, Honduras, Kenya, Tanzania dan (baru-baru ini) Afrika Selatan. AFRICATIP sebagai organisasi
payung menyatukan setidaknya 18 lembaga pelaksana yang megorganisasikan pekerjaan umum
untuk dilakukan kontraktor kecil di negara Afrika yang berbahasa Perancis dan Portugis, dengan
tujuan meningkatkan pekerjaan.

Ciri penting dari program intensif kerja adalah partisipasi orang yang memilih diri sendiri.
Akibat diberlakukannya upah agrikultur yang berlaku pada daeran tersebut (atau upah minimum,
bila ditetapkan secara realistis), hanya pekerja berpendapatan rendah yang tertarik. Ini untuk
menghindari ketentuan administrasi yang berat dan mahal yang diharuskan bila bantuan disediakan
berdasarkan kemampuan. Program-program ini memiliki keunggulan terbuka terhadap pekerja
tetap serta yang biasa bekerja sendiri (yang mungkin sama besar kebutuhannya). Pekerjaan dengan
program intensif kerja dapat diatur agar pekerja memiliki semacam jaminan pendapatan. Jaminan
ini memiliki cakupan paling luas ketika pekerjaan diberikan sesuai permintaan.

Kesimpulan: Menghubungkan jaminan sosial dengan kebijakan
pekerjaan dan pembangunan

Bab ini menunjukkan adanya hubungan yang rumit antara jaminan sosial, pekerjaan dan
pembangunan. Pada tingkat makro, setidaknya bagi negara industri, hubungan antara jaminan
sosial dengan pengeluaran, produktivitas dan pengangguran tidak jelas. Namun pada tingkat
sektoral dan perusahaan, ditemukan alasan adanya korelasi positif antara produktivitas dan jaminan
sosial. Ini berlaku khususnya untuk asuransi kesehatan, yang meningkatkan produktivitas, dan
tunjangan anak ketika dikaitkan dengan masa depan sekolahnya. Bukti pada bab ini juga
menunjukkan iuran pengusaha nampak kurang berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja dan
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persaingan internasional, sebab akhirnya beban kontribusi diserap pekerja dalam bentuk upah
yang lebih rendah. Terakhir, terdapat bukti–untuk beberapa negara industri–bahwa tingkat dan
panjangnya tunjangan pengangguran cukup berdampak buruk pada pengangguran, tetapi dampak
ini dapat dikurangi melalui perancangan tunjangan yang lebih baik dan kebijakan bursa tenaga
kerja yang mendukung.

Di seluruh dunia, kemungkinan besar tidak lebih dari seperempat dari 150 juta orang
pengangguran dilindungi dengan tunjangan pengangguran, dan sebagian besar berada pada
negara industri. Tetapi bagi yang bekerja di sektor informal di negara berkembang, keberadaan
perlindungan tersebut hampir tidak dapat ditemukan. Pada negara industri, permasalahan
terpentingnya adalah perluasan cakupan skema asuransi pengangguran bagi individu–dengan
kerja sama dengan kebijakan bursa tenaga kerja. Di sebagian besar negara berkembang
berpendapatan sedang, asuransi pengangguran dapat–dengan biaya yang sedang–berperan
penting dalam menanggapi tingkat kesulitan hidup akibat meningkatnya pengangguran. Walaupun
demikian, mayoritas pekerja di luar sektor formal hanya dapat dilindungi dari pengangguran melalui
kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan yang mendorong permintaan, dan promosi langsung
terhadap lapangan kerja, seperti pengembangan perusahaan, pelatihan dan program intensif kerja.

Kebijakan jaminan sosial merupakan bagian dari–dan berinteraksi dengan– kebijakan sosial
yang luas, seperti investasi pada pelayanan sosial yang mendasar, peraturan tenaga kerja yang
bersifat melindungi dan penegakan hak-hak dasar. Mereka juga sangat berkaitan dengan kebijakan
pekerjaan sebab sebagian besar skema asuransi sosial dibiayai pendapatan tenaga kerja dan
melindungi terhadap risiko yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti pengangguran, penyakit,
kecacatan dan hari tua. Hasil jaminan sosial dan pekerjaan yang diinginkan sangat dipengaruhi
oleh pembangunan ekonomi dan berkontribusi kepada proses pembangunan sosial ekonomi.

Sebagaimana sudah dibahas pada Bab I, jaminan sosial semakin dianggap sebagai unsur
penting dalam proses pembangunan. Maka diperlukan pencarian sinergi antara kebijakan
perlindungan sosial, pekerjaan, dan pembangunan. Sinergi tersebut tidak hanya berada dalam
berbagai bidang kebijakan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesejahteraan
sosial, tetapi juga di bidang kebijakan ekonomi, seperti kebijakan ekonomi makro dan sektoral
(misalnya, pengembangan usaha kecil menengah). Tetapi sinergi ini paling kuat terjadi pada
kebijakan pekerjaan dan bursa tenaga kerja.

Bab ini menyoroti perekonomian, terkait dampak nyata dari jaminan sosial pada ekonomi.
Tentunya terdapat pertanyaan yang lebih mendasar, yakni apa tujuan dari kegiatan ekonomi?
Konsep yang diutamakan adalah pekerjaan yang layak dan pembangunan yang berpusat pada
rakyat, serta diterimanya jaminan sosial.
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Instrumen internasional yang diangkat ILO dan PBB menegaskan hak setiap orang atas
jaminan sosial. Deklarasi Philadelphia 1944 pada Konferensi Perburuhan Internasional mengakui
kewajiban ILO berkaitan dengan “perluasan tindakan jaminan sosial untuk memberikan pemasukan
dasar bagi semua yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan kesehatan komprehensif”.
Rekomendasi No. 67 Tahun 1944 tentang Jaminan Pendapatan ILO mengatakan “seharusnya
asuransi sosial memberikan perlindungan dari semua kemungkinan bagi karyawan dan wiraswasta
beserta keluarganya” (paragraf 17). Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 mengatakan bahwa “semua
orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial […]” (pasal 22) dan khususnya
menunjuk pada penyakit, kecacatan, hilangnya pasangan hidup, hari tua dan penganguran, serta
pelayanan dan bantuan khusus bagi ibu dan anak (pasal 25). Konvensi Internasional mengenai Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966, mengakui adanya ”hak semua orang atas jaminan sosial, termasuk
asuransi sosial” (pasal 9).

Pada kenyataannya, implementasi hak ini menjadi tugas berat bagi negara dan komunitas.
Konvensi-konvensi jaminan sosial ILO mengakui, pada praktiknya kondisi ideal sulit dicapai. Misalnya
Konvensi No. 102 Tahun 1952 tentang Jaminan Sosial (Standar Minimum) mensyaratkan ketentuan
sebagai berikut bagi orang yang tercakup dalam tunjangan hari tua dan sakit:

Golongan tertentu dari karyawan, yang tidak kurang dari 50 persen dari jumlah karyawan.

Golongan tertentu populasi yang tidak kurang dari 20 persen dari jumlah penduduk yang
aktif secara ekonomis.

Semua penduduk yang berkemampuan terbatas pada masa tersebut.

Keberadaan pilihan-pilihan ini dimaksudkan untuk membantu ratifikasi konvensi sistem
jaminan sosial yang diterapkan pada negara yang bersangkutan. Konvensi selanjutnya seperti
Konvensi No. 128 Tahun 1967 tentang Tunjangan Kecacatan, Hari Tua dan Ahli Waris, memiliki
standar yang lebih ketat, tetapi tetap memberikan pilihan.

Konvensi No. 110 Tahun 1958 tentang Perkebunan berlaku bagi pekerja usaha agrikultur di
daerah tropis atau sub-tropis. Dalam standar jaminan sosial memang kurang ketat bila dibandingkan
Konvensi No. 102. Konvensi ini mengharuskan kompensasi dan perlindungan kehamilan, termasuk
cuti dengan gaji minimum selama 12 minggu. Konvensi ini juga mengandung ketentuan mengenai
pelayanan medis.

Selama tahun 1990-an, instrumen ILO yang baru berusaha mendukung cakupan jaminan
sosial bagi orang di luar pekerjaan tetap. Sehingga Konvensi No. 177 Tahun 1996 tentang Pekerjaan
Rumah menyatakan kebijakan nasional harus mendukung kesetaraan perlakuan antara pekerja
rumah dan pekerja berupah di bidang yang termasuk perlindungan jaminan sosial wajib  dan
perlindungan hamil. Rekomendasi No. 184 yang menyertainya menyebutkan perlindungan sosial

Bab III Memperluas cakupan
perlindungan sosial
bagi individu
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dapat dicapai melalui perluasan dan adaptasi skema jaminan sosial yang sudah ada dan/atau
melalui pengembangan skema atau dana khusus. Rekomendasi No. 189 Tahun 1998 tentang
Penciptaan Pekerjaan dan Usaha Kecil-Menengah menegaskan peraturan tenaga kerja dan sosial
ditinjau, antara lain untuk menentukan apakah perlindungan sosial mencakupi pekerja pada
perusahaan ini, apakah ketentuan yang berlaku memastikan kepatuhan pada regulasi jaminan
sosial mengenai kemungkinan yang standar, dan apakah dibutuhkan tindakan perlindungan sosial
tambahan bagi pekerja di golongan ini. Konvensi No. 175 Tahun 1994 tentang Pekerjaan Paruh
Waktu menyatakan bahwa skema jaminan sosial harus disesuaikan sehingga pekerja paruh waktu
dapat menikmati kondisi yang setara dengan pekerja tetap.

Masalah

Sebagian besar penduduk dikebanyakan wilayah dunia masih belum menikmati perlindungan
sosial dalam bentuk apa pun, atau hanya dicover sebagian kecil saja. Ini adalah kejadian yang
menimpa mayoritas besar penduduk di negara berkembang, dan bahkan di beberapa negara
industri yang terkaya pun terdapat kesenjangan perlindungan sosial yang besar dan semakin
melebar. Pekerja di sektor informal tidak dicakupi oleh jaminan sosial karena berbagai alasan.
Salah satunya adalah sulitnya menagih iuran dari mereka dan, dalam beberapa kasus, dari majikan
mereka. Masalah lainnya adalah ketidakmampuan sebagian besar dari pekerja ini untuk mengiurkan
persentase yang relatif besar dari pendapatan mereka untuk membiayai tunjangan jaminan sosial,
termasuk keengganan mereka untuk melakukannya jika tunjangan ini tidak memenuhi kebutuhan
prioritas mereka. Prioritas utama mereka biasanya adalah pelayanan kesehatan, khususnya di mana
tindakan penyesuaian struktural telah mengurangi akses kepada layanan yang gratis. Misalnya,
mereka merasa kurang membutuhkan pensiun karena bagi kebanyakan dari mereka, usia lanjut
terasa sangat jauh dan gagasan pensiun terasa tidak nyata. Kurangnya pengetahuan mengenai
skema jaminan sosial dan ketidakpercayaan terhadap cara pengelolaannya menambah keengganan
mereka untuk berkontribusi.

Masalah kurangnya cakupan bukanlah hal baru, terutama di negara-negara di mana sejumlah
besar penduduknya bekerja di bidang agrikultur untuk menafkahi hidupnya. Namun, pada tahun-
tahun belakangan ini, prospek untuk menyelesaikan atau setidaknya mengurangi masalah ini kian
memburuk, karena  angkatan kerja urban yang semakin banyak bekerja di sektor informal, antara
lain sebagai akibat dari penyesuaian struktural.

Di negara-negara Amerika Latin dan banyak negara berkembang lainnya, sebagian besar
pertambahan angkatan kerja urban terjadi di sektor informal. Di kebanyakan negara Afrika, proporsi
angkatan kerja urban yang aktif bekerja di sektor informal semakin membesar, mencerminkan
pertumbuhan pekerjaan berupah yang sangat lamban, migrasi besar-besaran ke kota, dan
kebutuhan pekerja untuk menambah pendapatan yang semakin kecil dengan upah dari sektor
informal. Contohnya, di Kenya pekerjaan di sektor informal meliputi hampir dua pertiga dari
pekerjaan urban secara keseluruhan pada 1996, dibandingkan dengan hanya 10 persen pada 1972.
Sejumlah negara berkembang di Asia telah memperluas pekerjaan berupah secara substansial,
namun sektor informal tetap sangat penting di hampir semua tempat. Misalnya, di India, jika bidang
agrikultur dimasukkan dalam perhitungan, lebih dari 90 persen pekerja bergerak di sektor informal.

Perlu diingat, sektor informal bukan suatu “sektor” tersendiri, melainkan merupakan
fenomena yang dapat ditemukan di hampir semua sektor ekonomi. Di dalamnya juga termasuk
pekerja dari golongan yang berbeda-beda: karyawan, wiraswasta, pekerja rumah, pekerja keluarga
yang tidak dibayar, dan lain-lain. Informalisasi tidak terbatas pada perusahaan kecil saja. Di banyak
negara ia mencakup pekerjaan berupah yang tidak diatur di seluruh perekonomian. Contohnya
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adalah Argentina dan Brasil, di mana sekitar 40 persen dari pekerja urban yang berupah bergerak
di pekerjaan informal.

Di banyak negara propsorsi perempuan yang bekerja di sektor informal lebih besar daripada
laki-laki. Sebagian karena mereka lebih mudah memadukan pekerjaan dengan beban tanggung
jawab keluarga yang lebih berat, dan sebagian karena alasan lain, misalnya, diskriminasi yang
dihadapi di sektor formal. Statistik ILO menunjukkan, didua pertiga negara yang didata, sektor
informal memakan persentase tenaga kerja perempuan urban yang lebih besar dibandingkan
dengan laki-laki. Secara luas, terdapat kecenderungan perempuan untuk tetap terjebak dalam
sektor informal selama sebagian besar masa bekerja mereka, sedangkan kemungkinan laki-laki
bekerja secara permanen di sektor informal lebih kecil, setidaknya di negara-negara industri.
Perbedaan ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi jaminan pendapatan jangka panjang,
seperti untuk usia lanjut, karena perempuan cenderung hidup lebih lama daripada laki-laki.

Pekerja di sektor informal hanya sedikit atau bahkan tidak memiliki jaminan pekerjaan atau
pendapatan. Pendapatan mereka cenderung sangat rendah dan lebih berfluktuasi dibandingkan
dengan pekerja lain. Jika pekerja tidak bisa bekerja untuk jangka waktu yang singkat saja, sang
pekerja beserta keluarganya bisa kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup
mereka. Jika salah seorang anggota keluarga terjangkit penyakit, biaya yang timbul bisa
menghancurkan keseimbangan keuangan rumah tangga yang rapuh. Pekerjaan di sektor informal
seringkali sarat dengan risiko, dan semakin berbahaya karena dilakukan di lingkungan yang tidak
teregulasi.

Perempuan semakin dirugikan oleh diskriminasi terkait dengan peran reproduktifnya, seperti
pemecatan jika hamil atau menikah. Perempuan dalam sektor infromal tidak menikmati jaminan
atau tunjangan yang berhubungan dengan pengasuhan anak yang secara prinsip berlaku bagi
perempuan dalam pekerjaan berupah tetap (seperti uang saku keluarga, cuti hamil yang digaji,
istirahat menyusui, atau bantuan biaya pengasuhan anak).

Karenanya dibutuhkan cara-cara efektif untuk memperluas cakupan perlindungan sosial.
Beberapa tahun belakangan ini telah menunjukkan stagnasi jumlah penduduk yang tercakup dalam
perlindungan sosial. Melihat tren ekonomi sekarang, jika tindakan tidak segera dilakukan maka
kemungkinan proporsi penduduk yang tercakup bisa berkurang, bahkan jumlah absolut pekerja
yang dilindungi pun bisa mengalami penurunan, seperti yang terjadi di Afrika sub-Sahara.

Kebijakan untuk mencapai perluasan cakupan

Di luar dunia yang sudah maju, para pembuat kebijakan hanya menemukan beberapa
penyelesaian untuk masalah kurangnya cakupan perlindungan sosial. Ini mungkin disebabkan
kebijakan perlindungan sosial yang ada tidak lagi sesuai. Sebab lainnya bisa jadi kurangnya usaha
untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan ini atau sebab-sebab lain yang berhubungan dengan
masalah ekonomi, sosial, dan politik yang lebih luas. Jika pembuat kebijakan membuat definisi
masalah itu terlalu sempit, maka kemungkinan mereka untuk menemukan solusi yang dapat
diterapkan secara nyata bisa jauh berkurang. Karena itu, diperlukan pertimbangan mengenai
konteks luas di mana sistem jaminan sosial harus beroperasi.

Konteks ekonomi, sosial, dan politik

Poin pertama yang harus dipertimbangkan adalah sifat pemerintahan suatu negara. Di
perekonomian pasar, pengalaman menunjukkan, dengan beberapa perkecualian, cenderung
terdapat korelasi antara tingkat demokrasi dengan tercukupinya perlindungan sosial. Supaya
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anggota masyarakat yang paling rentan bisa memenuhi kebutuhan atas pelayanan kesehatan yang
layak dan jaminan pendapatan yang mendasar, mereka harus bisa setidaknya memperdengarkan
suara dan pendapatnya. Untuk jangka panjang, suatu sistem yang tidak menjamin perlindungan
sosial memadai biasanya tidak akan bertahan lama.

Isu kedua yang harus dipertimbangkan adalah situasi ekonomi makro dan kondisi bursa
tenaga kerja. Cakupan perlindungan sosial kemungkinan besar akan meluas dengan sendirinya
(dengan cara seperti yang akan dibahas di bawah) jika bursa tenaga kerja dalam keadaan kuat.
Selama permintaan akan tenaga kerja tetap lemah, hanya segelintir orang yang akan menerima
pekerjaan layak dan kebanyakan akan bergantung pada pekerjaan berupah rendah dan tidak
dilindungi di sektor informal. Sebaliknya, jika permintaan akan tenaga kerja bertambah, maka
akan lebih banyak pekerja yang bisa mendapatkan pekerjaan yang memberi upah lebih baik dan
umumnya lebih dilindungi di sektor formal. Namun, sektor informal, dengan semua bentuknya,
sangat tidak mungkin akan menghilang secara cepat dengan sendirinya. Sangat penting bagi
pemerintah untuk bekerja menuju kebijakan perlindungan sosial, yang harus inovatif dan imajinatif,
yang dapat mendukung kondisi pekerja yang lebih baik.

Poin ketiga, permintaan secara berlebihan sebaiknya tidak dibebankan pada sistem jaminan
sosial. Ia bukan merupakan penentu kebijakan ekonomi makro, penjamin pendidikan, dan
perumahan yang baik, dan ia tidak bisa diandalkan untuk mencapai distribusi pendapatan dengan
sendirinya. Banyak sistem jaminan sosial mendistribusi ulang pendapatan dari kalangan kaya ke
miskin, tetapi ini bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menyediakan jaminan bagi
masyarakat ketika mereka sakit, cacat, menjadi pengangguran, pensiun, dan lain-lain. Skema-skema
yang cukup menguntungkan bagi semua pihak yang diasuransi sangat mungkin diikuti, serta
memastikan peraturan yang memberi cakupan luas benar-benar dijalankan. Jaminan sosial hanyalah
salah satu bagian penting dari luasnya kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk memberantas
kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Terakhir, kepercayaan masyarakat pada sistem jaminan sosial sangat penting untuk mencapai
dan mempertahankan cakupan yang luas. Tentu saja ini mengharuskan adanya administrasi yang
efektif dan standar-standar finansial yang transparan, juga komitmen yang tinggi dari pemerintah
untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik secara berkelanjutan. Jika kepercayaan ini
kurang, masyarakat akan selalu menemukan cara untuk tidak berkontribusi, walaupun kebutuhan
mereka akan perlindungan sosial mungkin sangat tinggi.

Strategi untuk memperluas perlindungan sosial

Pada dasarnya terdapat empat cara untuk memperluas cakupan perlindungan sosial:

Memperluas skema asuransi sosial.

Mendukung asuransi mikro.

Menerapkan tunjangan universal atau layanan yang dibiayai oleh pemasukan negara.

Mulai menerapkan atau memperluas tunjangan atau layanan (bantuan sosial) berbasis
kemampuan , yang juga dibiayai oleh pemasukan negara.

Tidak satu pun dari solusi ini bisa dikecualikan. Perpaduan yang tepat antara mekanisme
yang berbeda-beda bergantung pada konteks nasional dan pada strategi nasional yang diambil.
Dperlukan penilaian yang tepat mengenai peran masing-masing dan hubungan-hubungan di antara
berbagai solusi itu. Pemahaman tentang masalah ini sangat penting untuk mencapai kemajuan
yang berarti. Penelitian, eksperimentasi, dan inovasi juga dibutuhkan. Tentunya, dalam proses ini
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akan terdapat perbedaan antarnegara, bergantung pada tingkat pembangunan ekonomi dan sosial
mereka. Di antara negara-negara berkembang, ada negara yang masuk dalam golongan
berpendapatan sedang, dan beberapa sudah memiliki lembaga jaminan sosial yang telah
dikembangkan dengan baik. Di negara-negara ini, juga negara-negara industri di mana cakupannya
belum menyeluruh, bisa dicoba untuk memperluas cakupan wajib bagi semua atau sebagian besar
penduduknya—dengan menggunakan skema asuransi sosial yang sudah ada atau menyesuaikannya
sesuai kebutuhan golongan-golongan baru dalam penduduk yang harus dicakupi. Kedua, terdapat
kelompok besar negara-negara berpendapatan rendah, di mana perluasan cakupan yang nyata
harus dicapai dengan menggunakan cara-cara lain yang telah disebutkan di atas.

Memperluas skema asuransi sosialMemperluas skema asuransi sosialMemperluas skema asuransi sosialMemperluas skema asuransi sosialMemperluas skema asuransi sosial

Ketika skema asuransi sosial dibuat wajib bagi bagian tertentu dari tenaga kerja formal,
maka para pembuat kebijakan harus merencanakan peluasan pada tahap lebih lanjut. Terbatasnya
cakupan pada awalnya hampir selalu dibenarkan dengan adanya keterbatasan praktis. Misalnya
pemungutan kontribusi dari pekerja di perusahaan kecil atau wiraswasta belum didukung
infrastruktur administratif, atau sarana pelayanan kesehatan belum ada di daerah terpencil, sehingga
pekerja tidak dapat diwajibkan untuk beriuran.

Dan pada banyak kasus sekarang ini, alasan tersebut masih berlaku. Tetapi yang perlu
dipertanyakan adalah apa yang telah dilakukan untuk menghapus pembatas tersebut. Sayangnya,
seringkali jawabannya Cuma sedikit yang telah dilakukan, dengan berbagai alasan seperti:

Kurangnya tekanan politik dari pihak yang tidak dicakupi dan kesadaran terbatas mengenai
manfaat dan perlindungan yang mungkin didapatkan.

Kurangnya kemitraan sosial yang efektif dan efisien antar negara dan pada tingkat
internasional.

Tidak bersedianya atau ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan komitmen yang
baru dan mungkin mahal.

Kelambanan institusional.

Alasan pertama dan kedua mencerminkan tingkat berorganisasi yang cukup rendah di
kalangan yang tidak terlindungi. Alasan ketiga berkaitan dengan kenyataan bahwa subsidi, yang
terkadang diberikan pemerintah bagi minoritas yang tidak tercakupi sistem yang berlaku, akan
menjadi semakin mahal bila perlindungan tersebut diperluas. Alasan keempat, institusi yang
mempersiapkan proposal perluasan cakupan seringkali bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem
yang berlaku dan seringkali melakukannya dalam kondisi yang sulit. Mereka kurang memiliki insentif
untuk mengusulkan perluasan cakupan karena akan mempersulitnya dalam melakukan tanggung
jawabnya.

Penghapusan hambatan terhadap kebebasan berorganisasi dan penguatan lembaga
demokratis bisa membantu mengatasi masalah pertama serta tindakan untuk mendukung
perundingan bersama dan lembaga tripartit, akan relevan. Implikasi negatif bagi anggaran negara
dalam perluasan cakupan asuransi sosial dapat digantikan dengan pengurangan atau pengaturan
ulang atau, bila diperlukan, penghapusan subsidi negara–terutama ketika subsidi itu memberi
manfaat bagi minoritas dan tidak realistis untuk memperluas cakupannya bagi mayoritas. Mengenai
kelambanan institusional, sebetulnya dapat diperbaiki melalui tindakan dari pemerintah. Misalnya
dengan membebaskan lembaga jaminan sosial dari peraturan pegawai negeri jika membatasi
susunan kepegawaian dan tingkat gaji, dan memberikannya instruksi untuk merumuskan, dalam
waktu tertentu, aturan untuk memperluas cakupan.
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Sering, cakupan wajib diperluas secara bertahap dengan serangkaian langkah untuk bisa
mengover perusahaan kecil. Tiap tahap bergantung pada jumlah pekerja yang terlindungi, tetapi
secara tidak setara akan meningkatkan jumlah perusahaan yang harus ditangani sistem jaminan
sosial. Perusahaan kecil juga membawa masalah tambahan, mengingat rekening yang sederhana
dan rencana pembayaran kepada pekerja dan kecenderungan lebih untuk tidak mematuhi. Sistem
jaminan sosial yang kurang dikembangkan tentu tidak akan berusaha mencakupi semua karyawan,
termasuk yang berada di perusahaan yang paling kecil. Namun pengalaman beberapa negara
telah menunjukkan, ini dapat dilakukan. Penghapusan ambang pintu bahkan bisa menguntungkan
dan menghapus insentif untuk melaporkan jumlah pekerja yang lebih kecil. Banyak perusahaan
mengaku berada tepat di bawah ambang pintu, tetapi sangat sulit untuk membuktikan
ketidakjujuran perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat peraturan yang mendukung kecilnya
perusahaan dan ini dapat menghambat pengembangan dan pertumbuhan produktivitas. Alasan
paling meyakinkan untuk mencakupi perusahaan adalah kenyataan bahwa pekerja di perusahaan
tersebut mempunyai gaji dan jaminan pendapatan paling rendah sehingga mereka lebih
membutuhkan jaminan sosial.

Upaya meluaskan skema asuransi sosial yang berlaku hanya mencapai kesuksesan terbatas.
Jumlah yang secara sukarela bergabung dalam skema ini cukup kecil sebab mereka tidak bersedia–
dan seringkali tidak mampu–membayar iuran bersama dari pekerja dan pengusaha. Hanya beberapa
orang dikecualikan dari cakupan wajib memberi insentif untuk beriuran secara sukarela, misalnya
agar dapat mempertahankan hak atas pensiun atau memenuhi masa minimum untuk memenuhi
persyaratan mendapatkan pensiun. Cakupan wajib bagi wiraswasta sulit dicapai, mengingat masalah
yang bisa muncul dalam mengidentifikasi pihak yang bersangkutan dan berapa penghasilannya.
Beberapa skema khusus cenderung lebih sukses, terutama bila pemerintah bersedia memberi
subsidi. Skema asuransi sosial dirancang khusus untuk memperhitungkan kapasitas beriuran yang
lebih rendah melalui pengadaan tunjangan yang lebih terbatas daripada skema karyawan. Kontribusi
lebih rendah dan pemusatan manfaat yang paling membantu wiraswasta (penelitian ILO di beberapa
negara sedang berkembang baru-baru ini menunjukkan bahwa ini tidak termasuk pelayanan
kesehatan saja, tetapi juga asuransi ahli waris dan kecacatan) meningkatkan kepatuhan.

Sebagian besar dukungan finansial yang diberikan (melalui konsesi pajak) kepada cakupan
sukarela cenderung beralih ke sistem pensiun swasta yang suplementer serta skema asuransi
kesehatan sehingga memudahkan bagi kalangan berpendapatan lebih tinggi. Penting untuk
mengukur dukungan negara bagi skema-skema tersebut. Data ini dapat memberi informasi pada
masyarakat mengenai perlindungan sosial dan membantu menetapkan prioritas dalam penggunaan
sumber daya masyarakat sehingga dukungan negara untuk cakupan sukarela lebih tepat tujuannya.

Contoh perluasan cakupan wajib yang suksesContoh perluasan cakupan wajib yang suksesContoh perluasan cakupan wajib yang suksesContoh perluasan cakupan wajib yang suksesContoh perluasan cakupan wajib yang sukses

Pada 1995, Namibia meluncurkan skema baru yang meliputi tunjangan hamil, penyakit dan
kematian (pemakaman). Sampai 1999 sekitar 80 persen pekerja formal dicakup dan skema ini
sangat populer. Skema ini memberikan cuti hamil selama tiga bulan dengan gaji sebesar 80 persen
ditanggung, dan tunjangan sakit sampai dua tahun dengan 60 persen gaji yang ditanggung selam
enam bulan dan seterusnya 50 persen.19 Suksesnya skema tersebut karena administrasi yang efisien,
kontribusi yang rendah dan ketiadaan kepentingan finansial yang terorganisir untuk melawannya.

Setelah terpilihnya Bill Clinton sebagai presiden Amerika Serikat, salah satu calon administrasi
tingkat tinggi ditanya mengenai pembayaran kontribusi jaminan sosial bagi pengasuhnya. Ternyata
ia belum melakukannya dan calon lain juga sama. Berikutnya Kongres merevisi peraturan yang

19  Elaine Fultz dan Bodhi Pieris: Social security schemes in southern Africa: An overview and proposals for future development, ILO SAMAT Discussion
Paper No. 11, Dec. 1999, p. 28.
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berlaku untuk memperbaiki penegakan hukum. Perubahan ini memudahkan pembayaran iuran
dan menaikkan denda bagi yang tidak patuh. Akibatnya jumlah pekerja rumahan yang dicakup
pun meningkat.

Sistem pensiun nasional Korea, yang sebelumnya mencakupi 7,8 juta pekerja, diperluas pada
1999 untuk menambah 8,9 juta orang, termasuk wiraswasta dan karyawan perusahaan yang tidak
sampai lima karyawan. Pada tahun sebelumnya, skema asuransi pengangguran, yang mulai 1995
berlaku pada karyawan dengan 30 pekerja atau lebih, diperluas untuk mencakupi perusahaan
dengan 10 pekerja atau lebih. Pada tahun yang sama, karena perjanjian Komisi Tripartit, skema ini
diperluas lagi untuk mencakupi pekerja dalam perusahaan dengan lima pekerja atau lebih dan
pada 1999 bagi pekerja paruh waktu. Di Spanyol, peraturan sejak 1986 menetapkan pelayanan
kesehatan nasional memperluas pelayanan kesehatan hingga 99,8 persen dari populasi sebelum
1990-an, dengan mencakupi keluarga pihak yang terlindungi (tanpa memandang usia), penerima
pensiun sosial dan orang yang sebelumnya membiayai pelayanan sosial dengan bantuan fakir
miskin.

Mendukung asuransi mikrMendukung asuransi mikrMendukung asuransi mikrMendukung asuransi mikrMendukung asuransi mikro dan skema khusus untuk pekerja inforo dan skema khusus untuk pekerja inforo dan skema khusus untuk pekerja inforo dan skema khusus untuk pekerja inforo dan skema khusus untuk pekerja informalmalmalmalmal

Pada beberapa tahun terakhir, sejumlah kelompok pekerja informal mendirikan skema asuransi
mikro sendiri. Pada skema ini, asuransi dikelola secara mandiri pada tingkat lokal dan terkadang
berhubungan dengan struktur yang lebih besar yang dapat meningkatkan fungsi asuransi dan
struktur pendukung yang dibutuhkan untuk kepengurusan yang lebih baik. Skema seperti ini
biasanya memiliki kelebihan kesatuan dan partisipasi langsung, walaupun ini tidak berlaku bagi
sistem berbasis penyedia.

Kendati skema ini berbiaya administrasi rendah, tetapi terdapat perbedaan pendapat
mengenai efektivitasnya dari segi biaya. Skema ini beroperasi dalam konteks skema kredit, seperti
Bank Grameen, yang sudah berpengalaman dengan pemungutan kontribusi dan administrasi
pembayaran. Di sisi lain, seperti di Argentina, organisasi manfaat bersama dapat mendirikan skema
kredi untuk menyubsidi kegiatan di bidang pelayanan kesehatan. Di beberapa kasus, mereka
berkembang bersama organisasi seperti Asosiasi Wiraswasta Perempuan (SEWA) India yang sangat
memahami kebutuhan anggotanya.

Yang dimaksud dengan istilah “asuransi mikro” adalah kemampuan mengani arus kas berskala
kecil (dalam pendapatan dan pengeluran), dan bukan pada skema yang berskala kecil, walaupun
skema ini seringkali bersifat lokal dan memiliki keanggotaan yang terbatas. Tujuan utama dari
kebanyakan skema ini adalah untuk membantu anggotanya ketika harus mengeluarkan sejumlah
uang yang tidak terduga. Penyediaan asuransi kesehatan yang komprehensif biasanya tidak menjadi
salah satu tujuannya, apalagi pembayaran manfaat pengganti pendapatan.

Dipekirakan, skema ini biasanya mencakupi sampai 25 persen dari populasi yang dituju.
Skema yang mencapai cakupan tinggi (antara 50-100 persen) hanya yang berada di komunitas
yang anggotanya kompak atau di mana semua anggota golongan yang dituju (seperti serikat
kerja atau asosiasi profesi) diwajibkan untuk bergabung. Walaupun masih dapat ditingkatkan,
persentase ini jauh leih tinggi dari yang dicapai skema asuransi sosial bagi wiraswasta yang bersifat
sukarela, tentu karena iuran asuransi mikro jauh lebih kecil dan hanya disediakan manfaat yang
dianggap paling kritis.

Skema ini berpotensi mewujudkan peningkatan besar pada cakupan perlindungan sosial
dengan dengan skema asuransi sosial dan organisasi lain yang berskala besar. Terdapat berbagai
cara yang dapat digunakan negara untuk mendukung skema asuransi mikro yakni melalui:
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Dukungan finansial: membantu melalui biaya investasi awal, memfasilitasi opsi reasuransi,
memberi subsidi dalam bentuk kontribusi yang setara, dan lain-lain.

Membentuk kerangka legislasi dan regulasi di mana skema ini dapat berjalan, misalnya
memastikan pengelolaan yang demokratis dan sehat secara ekonomis.

Pada kenyataannya, negara masih belum mengakui potensi skema asuransi mikro. Dapat
dipertahankan, skema ini pantas menerima dukungan yang lebih besar dan tentu pantas menjadi
topik penelitian secara lebih lanjut.

Contoh skema khusus yang didukung pemerintah bagi pekerja sektor informal adalah skema
kesejahteraan tenaga kerja di India, yang dibiayai pajak pada output dari sekitar 5 juta pekerja di
industri rokok dan perfilman beserta pertambangan. Skema serupa dijalankan di Filipina bagi
pekerja di industri gula. Namun pada umumnya, tingkat sumber daya yang ditimbulkan tergolong
rendah dan hanya dapat menyediakan perlindungan sosial terbatas.

Memperkenalkan manfaat universal atau pelayanan yang dibiayai pemasukan negaraMemperkenalkan manfaat universal atau pelayanan yang dibiayai pemasukan negaraMemperkenalkan manfaat universal atau pelayanan yang dibiayai pemasukan negaraMemperkenalkan manfaat universal atau pelayanan yang dibiayai pemasukan negaraMemperkenalkan manfaat universal atau pelayanan yang dibiayai pemasukan negara

Manfaat tunai yang universal dapat ditemukan pada beberapa negara industri, tetapi jarang
dapat ditemukan pada negara sedang berkembang, seperti Mauritius. Pelayanan universal,
terutama pelayanan kesehatan, memang lebih umum ditemukan. Namun dalam beberapa tahun,
ciri universal pelayanan kesehatan ini menurun akibat biaya wajib pengguna, di mana yang
tunawisma saja dapat dikecualikan dari pembayarannya.

Berdasarkan definisi, skema universal memperluas cakupan sampai 100 persen dari populasi
yang dituju, misalnya masyarakat di atas usia tertentu, tanpa persyaratan beriuran atau ketentuan
pendapatan. Mereka menghindari banyaknya masalah yang muncul pada sistem iuran. Tentu ini
lebih mahal hingga mereka dapat menyediakan manfaat bagi jumlah orang yang lebih besar.
Namun harus diingat pada kondisi yang  memenuhi syarat, seperti ketentuan usia pensiun,
terkadang sangat membatasi dan tingkat manfaatnya cukup rendah. Sistem pelayanan kesehatan
yang universal dapat mewujudkan tingkat biaya yang lebih terkendali, ketimbang sistem pelayanan
kesehatan lain, dan tidak mempunyai pengeluaran untuk administrasi sistem asuransi dan penagihan
pasien. Perbedaan lain anatara skema kontribusi dan skema universal adalah tidak disediakannya
manfaat tunai yang lebih tinggi kepada yang berpenghasilan tinggi, melainkan skema universal
memberlakukan tingkat manfaat yang sama bagi semua yang memenuhi syarat. Ini juga membantu
mengendalikan biaya skema universal.

Skema universal sangat mampu meningkatkan kesetaraan gender. Skema ini selain mencakup
orang tanpa memandang status pekerjaan dan sejarah kerjanya,  perempuan pun menerima tingkat
manfaat yang sama dengan laki-laki. Manfaat yang disediakan skema universal penting bagi
perempuan yakni pensiun hari tua (karena perempuan mempunyai harapan hidup yang lebih
panjang), tunjangan anak (sebab perempuan lebih terlibat dalam pengasuhan anak), dan pelayanan
kesehatan (karena kesehatan anak dan masalah kesehatan bereproduksi merupakan kepentingan
khusus bagi perempuan).

Masalah skema universal, yang biasa ditemukan pada negara industri, meski sebenarnya
bukan biaya agregat (biasanya kurang dari tingkat yang ditemukan pada skema iuran), tetapi
kenyataannya pembiayaannya berasal dari pemasukan pemerintah sehingga tiap tahun harus
bersaing dengan prioritas pengeluaran pemerintah yang lain. Pada tahun pertama mungkin
dianggap pantas, tapi pada tahun berikutnya mungkin tidak dianggap demikian jika kebijakan
atau kondisi ekonomi berubah.
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Bentuk manfaat tunai yang universal yang paling luas adalah pendapatan warga negara,
yang dapat disediakan pada golongan anak dan lansia–yang tidak diharapkan mencari nafkah–
juga yang tidak cacat dan berada pada usia bekerja. Manfaat seperti ini cukup menarik perhatian
beberapa tahun terakhir. Menurut pendukungnya, ini dapat menggantikan manfaat berbasis
pendapatan seperti bantuan sosial. Bagi pendukung lain ia dapat menggantikan semua skema
jaminan sosial yang lain, termasuk asuransi sosial.

Mendirikan atau memperluas manfaat atau pelayanan berbasis kemampuan (bantuan sosial)Mendirikan atau memperluas manfaat atau pelayanan berbasis kemampuan (bantuan sosial)Mendirikan atau memperluas manfaat atau pelayanan berbasis kemampuan (bantuan sosial)Mendirikan atau memperluas manfaat atau pelayanan berbasis kemampuan (bantuan sosial)Mendirikan atau memperluas manfaat atau pelayanan berbasis kemampuan (bantuan sosial)

Bantuan sosial ditemukan pada hampir semua negara industri, di mana ia mengisi beberapa
kekurangan dari skema perlindungan sosial lainnya sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Di
negara sedang berkembang, bantuan sosial tidak begitu luas. Bantuan ini jangkauannya terbatas,
mencakupi satu atau dua golongan populasi, seperti lansia.

Kekurangan skema bantuan sosial di negara-negara sedang berkembang menunjukkan
adanya masalah bagi pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang mencukupi. Hal ini
tentunya tidak hanya mencerminkan tingkat pendapatan nasional atau pemasukan pemerintah
yang rendah. Namun bisa juga dipertanyakan apakah pemerintah, dalam menentukan prioritas,
selalu cukup menimbang pentingnya skema bantuan sosial, di mana penerimanya tidak
berkedudukan kuat secara politik.

Bantuan sosial bertujuan membantu orang-orang yang membutuhkan dan secara teoritis
ketentuan kemampuannya dapat dibuat sedemikian rupa sehingga mencakupi pihak yang paling
membutuhkan. Pada kenyataannya, sistem bantuan sosial yang paling canggih saja menyimpang
dari ideal. Di sisi lain, tidak ada uji kemampuan yang sempurna, sehingga beberapa orang yang
tidak memenuhi syarat tetap menerima manfaat–terutama di negara di mana sektor informal maju
dengan pesat. Kesalahan seperti ini sangat serius, bukan hanya karena menghabiskan uang, tetapi
juga karena merusak kepercayaan publik atas sistem tersebut. Di sisi lain, manfaat bantuan sosial
gagal diterima pihak yang paling membutuhkannya karena alasan di bawah ini:

Mereka tidak melamar kepada sistem tersebut akibat stigma sosial.

Mereka tidak mengetahui haknya.

Mereka menghadapi kesulitan dalam pelamaran, karena kerumitan dan lamanya prosedur
yang harus dijalani.

Bantuan sosial terbuka pada keleluasaan administratif, sehingga memungkinkan terjadinya
pilih kasih dan bentuk diskriminasi lainnya.

Semakin ketat uji kemampuan, semakin besar kemungkinan membuat orang tidak berminat
sehingga orang yang paling membutuhkan tidak dapat menerima manfaat. Mekanisme seleksi
jauh lebih tepat daripada uji kemampuan, terutama di negara sedang berkembang. Langkah ini
cenderung digunakan untuk menyediakan pekerjaan dengan gaji pada proyek padat karya dan
bantuan makanan pokok.

Bantuan sosial berbasis kemampuan memiliki kekurangan lain, yaitu mendorong orang untuk
tidak menabung bila mereka merasa tabungannya hanya akan dipotong dari manfaat yang dapat
diterimanya. Dengan cara yang sama, mereka didorong untuk tidak beriuran pada bentuk
perlindungan sosial lainnya. Ini mengakibatkan terjadinya situasi berkebutuhan tinggi sebab insentif-
insentif  terbalik yang terjadi pada berlakunya uji kemampuan.
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Di sisi lain, bantuan sosial berguna bagi golongan tertentu yang rentan, seperti lansia dan
anak-anak. Ini juga bisa menjadi satu-satunya solusi bagi janda yang tidak mampu beriuran pada
skema pensiun atau yang suaminya tidak memiliki asuransi ahli waris. Seringkali ini menjadi cara
untuk membantu rumah tangga miskin yang memiliki anak. Di berbagai negara, pengadaan manfaat
seperti ini dikaitkan dengan kehadirannya di sekolah.

Kaitan antara komponen perlindungan sosial yang berbedaKaitan antara komponen perlindungan sosial yang berbedaKaitan antara komponen perlindungan sosial yang berbedaKaitan antara komponen perlindungan sosial yang berbedaKaitan antara komponen perlindungan sosial yang berbeda

Sebagian besar sistem perlindungan sosial merupakan campuran dan terdapat kaitan antara
komponennya yang berbeda. Kaitan yang cukup menonjol adalah manfaat tertentu dirancang
untuk melengkapi yang lain. Manfaat iuran yang bersifat sukarela dimaksudkan untuk melengkapi
satu atau dua di antaranya. Kaitan antara bantuan sosial dan komponen perlindungan sosial lain
tentunya berbeda. Bila seseorang menerima bantuan sosial juga memenuhi syarat untuk menerima
manfaat sosial lain, maka manfaat tersebut akan dipotong dari bantuan sosial yang seharusnya
diterima. Bila manfaat lain merupakan manfaat iuran, maka iurannya menjadi percuma.

Ini menunjukkan hubungan antara skema berbasis kemampuan dan skema iuran harus
direncanakan dengan matang. Sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan adalah urutan
pendirian skema bantuan sosial dan skema kontribusi, tingkat manfaat yang diberikan masing-
masing skema, dan apakah persyaratan (seperti usia pensiun) harus berbeda. Permasalahan ini
cukup berat. Semakin besar pemahaman pembuat kebijakan akan pentingnya permasalahan ini
maka semakin besar kemungkinan untuk mempertimbangkan skema universal secara serius agar
dapat meminimalisir insentif yang buruk.

Perlindungan sosial terus berubah dan arah perubahannya seringkali bergantung pada apa
yang sudah dilakukan. Pembuat kebijakan harus menyadari kaitan yang dinamis ini, karena bila
tidak, bisa jadi hasilnya berbeda dari yang direncanakan. Misalnya mereka ingin mendirikan skema
iuran, mengingat berbagai kelebihannya. Namun bila skema ini gagal–dan ini sangat besar
kemungkinannya dalam skema tidak wajib yang diberlakukan tanpa regulasi yang tepat–maka
kepercayaan rakyat terhadap upaya-upaya tersebut runtuh untuk waktu yang lama. Contoh lain
adalah pendirian skema iuran bagi beberapa pekerja yang bersifat sukarela akibat kebijakan pajak,
sehingga meninmbulkan kepentingan tersendiri (terutama antara lembaga keuangan yang terlibat
dalam pengelolaannya) yang akan menghambat pendirian skema jaminan sosial nasional yang
bisa mencakup semua pekerja.

Keberadaan berbagai kaitan ini menggarisbawahi kebutuhan akan pengembangan kebijakan
komprehensif mengenai perlindungan sosial, mendefinisikan prioritas dan keterlibatah negara
secara finansial. Permasalahan kuncinya adalah menentukan lembaga mana yang akan menyalurkan
subsidi negara dan golongan populasi yang akan menerima manfaat. Penting juga untuk menyadari
pelengkap lain, misalnya dukungan bagi pendirian fasilitas pelayanan dan bagi pengembangan
mekanisme asuransi.
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Kesimpulan

Orang yang tidak memiliki perlindungan sosial cenderung berada pada bagian masyarakat
yang lebih lemah secara ekonomi. Sebaiknya tujuan jangka panjangnya adalah memberikan sistem
nasional yang mampu mencakup populasi secara keseluruhan (atau angkatan kerja secara
keseluruhan)—di mana mereka dapat menerima manfaat dari penanggungan bersama risiko dan
solidaritas. Dalam jangka waktu sedang, langkah ini memungkinkan bagi negara sedang
berkembang yang berpendapatan sedang, tetapi tidak bagi negara berpendapatan rendah. Skema
seperti ini sulit ditegakkan, terutama bagi beberapa bagian dari golongan wiraswasta, tetapi
rancangan hukum harus dibuat (dan dijadikan peraturan) untuk memperluas cakupan wajib secara
bertahap, setidaknya bagi semua karyawan. Negara dapat memfasilitasi dan mendukung skema
asuransi mikro bagi orang yang bergabung pada skema kontribusi yang tidak mampu mencapai
target—walaupun banyak orang yang paling membutuhkan tidak pernah memiliki atau mampu
beriuran pada skema seperti ini sehingga tidak dapat menerima manfaat dari bantuan apa pun
yang disediakan oleh negara. Pengembangan skema asuransi mikro harus didukung dengan
memfasilitasi integrasi dengan skema nasional sehingga berdampak pada perluasan cakupan wajib.

Selain skema iuran, bentuk perlindungan sosial lain bisa dibiayai dari pendapatan pemerintah
dan dapat berupa manfaat universal yang berbasis kemampuan. Pemerintah di negara sedang
berkembang lamban mengembangkan kedua langkah ini, karena tekanan yang kuat untuk
mengurangi pengeluaran pemerintah, dalam kerangka program penyesuaian struktural. Namun
manfaat seperti ini tidak perlu mahal. Bagian dari masyarakat yang memenuhi syarat bisa diperkecil
melalui ketentuan yang ketat, setidaknya pada tahap awal, agar membatasi dampak terhadap
anggaran negara. Siiring berjalannya waktu, manfaat akan semakin terlihat dan mendapatkan
dukungan politik, seharusnya sumber daya yang lebih banyak diberikan padanya dan
menyediakannya secara terbatas. Kedua macam manfaaat yang disediakan negara dapat membantu
orang yang paling membutuhkan. Manfaat universal cenderung lebih mahal tetapi lebih mudah
untuk dijalankan dan menjadi fondasi yang dapat dimanfaatkan individu untuk membangun jaminan
pendapatan bagi dirinya dan keluarganya. Manfaat ini juga dapat menjadi alat untuk menguatkan
kesetaraan gender dan, pada umumnya, untuk meningkatkan otonomi individu, sebab dapat
membebaskan orang dari kemiskinan tanpa mengalami kendali dan kondisi yang biasanya
berhubungan dengan bantuan pada kaum miskin.

Tujuan perlindungan sosial bukan sekadar masalah keselamatan, tetapi juga pertahanan
martabat dan tidak terjadinya penyisihan sosial. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk
memperluas cakupan, penting untuk meneliti pengalaman negara di mana jaminan sosial populer
dan memperoleh dukungan publik yang tinggi. Tugas memperluas perlindungan sosial memerlukan
dukungan publik sebesar-besarnya. Tidak ada solusi yang sederhana, dan kesuksesan berbagai
strategi akan berbeda-beda sesuai konteks nasional. Penelitian yang lebih banyak, dengan disertai
percobaan dan inovasi, dapat memberi informasi pada pembuat kebijakan sehingga mencapai
kemajuan dalam memastikan perlindungan sosial yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
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Isu-isu kesetaraan gender dapat ditemukan dalam hampir semua aspek perlindungan sosial.
Walaupun permasalahan perlakuan tidak adil dibahas dalam bab-bab lain di laporan ini, dalam
bab ini akan dibahas secara keseluruhan. Poin pertama yang harus ditegaskan adalah kesetaraan
gender dalam perlindungan sosial bukan hanya berarti memastikan persamaan perlakuan laki-laki
dan perempuan secara formal. Ia juga harus mempertimbangkan dengan tepat peran gender
dalam masyarakat, sedangkan peran itu berbeda-beda dalam setiap masyarakat dan dewasa ini
telah mengalami perubahan besar di banyak negara. Karena itu, rancangan perlindungan sosial
sebaiknya didesain, di satu sisi, untuk menjamin persamaan perlakuan antara laki-laki dan
perempuan dan, di sisi lain, mempertimbangkan peran gender yang berbeda-beda, termasuk
menjadi alat untuk mendukung kesetaraan gender.

Setelah membahas secara singkat pendapat Konvensi dan Rekomendasi Jaminan Sosial
ILO terhadap diskriminasi gender, bab ini menguraikan hubungan antara perlindungan sosial dan
gender serta dampak ketidaksamaannya dalam pasar tenaga kerja terhadap berbagai bentuk
perlindungan sosial. Setelah itu akan dibahas tentang tindakan nyata untuk mendukung kesetaraan
gender melalui perlindungan sosial. Kesetaraan gender dalam sistem jaminan sosial adalah hal
kompleks yang melibatkan dua macam diskriminasi, langsung dan tidak langsung.

Diskriminasi langsung dapat dihubungkan dengan: (i) perbedaan perlakuan antara laki-laki
dan perempuan yang telah menikah dan aktif secara ekonomis, berdasarkan ide bahwa perempuan
bergantung pada suaminya, sehingga hak asuransi sosialnya adalah hak yang berasal dari hak
sang suami, bukannya hak pribadi milik perempuan itu sendiri; (ii) perbedaan tingkat manfaat atau
iuran yang didasari kalkulasi aktuarial yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, dengan
mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbedaan umur harapan hidup, risiko kematian dan
kecacatan, pola kerja yang diperkirakan, dan lain-lain. Perbedaan seperti ini dapat ditemukan
dalam sistem tabungan simpanan individual di mana tidak ada pembagian risiko atau solidaritas.

Diskriminasi yang tergolong tidak langsung adalah akibat dari tindakan-tindakan yang,
meskipun didefinisikan tanpa membedakan gender, namun tetap memengaruhi laki-laki dan
perempuan secara berbeda karena sifat aktivitas pekerjaan, status pernikahan, atau situasi keluarga
mereka. Pekerja perempuan lebih mendominasi sektor-sektor yang tidak ditutupi oleh jaminan
sosial, seperti pekerjaan rumah tangga, paruh waktu, pekerjaan yang dilakukan sesekali atau
pekerjaan dalam perekonomian informal. Kondisi-kondisi tertentu, seperti masa persyaratan yang
lama, juga merugikan perempuan.

Banyak perempuan menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar pekerjaan yang dibayar,
dan karena itu bergantung pada suaminya secara ekonomis. Dalam sistem jaminan sosial yang
didasari pekerjaan yang menguntungkan, hak turunan memungkinkan seorang suami atau istri
yang bergantung pada pasangannya untuk mendapatkan layanan kesehatan dan tunjangan jika
pasangannya telah meninggal. Isu-isu yang harus dipertimbangkan di sini termasuk adaptasi.

Bab IV Kesetaraan gender
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Standar tenaga kerja internasional dan kesetaraan gender

Pada awal permbentukan ILO, standar yang berhubungan dengan perempuan bertujuan
untuk melindungi pekerja perempuan atas kesehatan dan keamanan, kondisi kerja dan keperluan
khusus sehubungan dengan fungsi reproduktif mereka. Seiring waktu, terjadi perubahan dalam
jenis standar yang relevan terhadap perempuan– mulai dari konvensi perlindungan sampai konvensi
yang bertujuan memberi perempuan dan lakil-laki persamaan hak dan persamaan kesempatan
dalam hidup. Penerapan Konvensi No. 100 Tahun 1951 tentang Remunerasi Setara, Konvensi No.
111 Tahun 1958 tantang Diskriminasi (Pekerjaan dan Profesi), dan Konvensi No. 156 No. 1981 tentang
Pekerja yang Bertanggung Jawab atas Keluarga, menandakan perubahan dalam sikap tradisional
terhadap peran perempuan, dan suatu pengakuan bahwa tanggung jawab keluarga tidak hanya
memengaruhi pekerja perempuan, melainkan juga keluarga dan masyarakat.

Pertengahan 1970-an menandakan munculnya konsep baru menuju persamaan kesempatan
untuk laki-laki dan perempuan dalam semua bidang. Konsep ini mulai terwujud dalam debat dan
karya tulis yang dihasilkan Sesi ke-60 Konferensi Tenaga Kerja Internasional yang diadakan pada
1975. Sejak itu, perlindungan terhadap perempuan yang bekerja didasari prinsip bahwa perempuan
harus dilindungi dari risiko dalam pekerjaan dan profesinya dengan dasar dan norma yang sama
dengan laki-laki. Tindakan perlindungan khusus yang tetap diperbolehkan adalah tindakan yang
bertujuan melindungi fungsi reproduktif perempuan.

Kebanyakan dari alat jaminan sosial ILO tidak memiliki ketentuan yang melarang diskriminasi
berdasarkan jenis kelamin, karena dibentuk pada saat pendapat yang umum saat itu (meskipun
tetap berlawanan dengan realita yang ada, bahkan pada masa itu) adalah bahwa laki-laki merupakan
pencari nafkah keluarga dan perempuan biasanya tinggal di rumah untuk merawat keluarga.
Meskipun begitu, terdapat dua konvensi jaminan sosial yang melarang diskriminasi. Salah satunya
adalah Konvensi No. 103 Tahun 1952 tentang Perlindungan Masa Bersalin (Revisi), yang menyatakan
kontribusi apa pun akan dibayarkan pada semua laki-laki dan perempuan yang dipekerjakan dalam
usaha tersebut tanpa perbedaan atas dasar jenis kelamin. Konvensi lainnya adalah Konvensi No.
168 Tahun 1988 tentang Promosi Pekerjaan dan Perlindungan terhadap Pengangguran yang
mengharuskan adanya persamaan perlakuan untuk semua orang yang dilindungi, tanpa diskriminasi
atas dasar gender, dan memperbolehkan negara anggota untuk menetapkan kebijakan khusus
untuk memenuhi kebutuhan golongan orang yang memiliki masalah tertentu dalam pasar tenaga
kerja.

Konvensi ILO lainnya yang tidak langsung berhubungan dengan jaminan sosial juga jelas
melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, yaitu Konvensi No. 100, 111, dan 156 yang telah
disebutkan di atas. Dengan visi menciptakan kesetaraan yang efektif dalam kesempatan dan
perlakuan bagi pekerja laki-laki dan perempuan, Konvensi No. 156 menyarankan agar semua
tindakan yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan nasional diambil untuk memenuhi
kebutuhan para pekerja dengan tanggung jawab keluarga dalam jaminan sosial. Rekomendasi
No. 111 Tahun 1968 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Profesi), merekomendasikan bahwa semua
orang sebaiknya, tanpa diskriminasi, menikmati kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam
tindakan jaminan sosial.

Perlindungan fungsi reproduktif perempuan berhubungan erat dengan dukungan terhadap
kesetaraan gender. Manfaat asuransi kehamilan sangat penting dan memungkinkan perempuan
beserta keluarganya untuk mempertahankan standar hidupnya saat sang ibu tidak bisa bekerja.
Dalam sejarahnya, ILO telah memastikan pekerja perempuan mendapatkan hak ini, sejak penetapan
Konvensi No. 3 Tahun 1919 tentang Perlindungan Masa Bersalin sampai penetapan Konvensi No.
183 tentang Perlindungan  dan Rekomendasi No. 191 tentang Kehamilan.
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Kebanyakan rancangan jaminan sosial didirikan dengan dasar model laki-laki sebagai
penafkah keluarga. Karena itu, sebagai contohnya, mereka biasa menyediakan tunjangan janda
tapi tidak untuk duda dan, di beberapa negara, istri yang bekerja dengan dibayar tidak harus
beriuran pada rancangan ini. Umur pensiun perempuan yang lebih rendah juga dapat dilihat sebagai
cerminan suatu model di mana keikutsertaan perempuan sebagai tenaga kerja dianggap lebih
rendah. Seiring dengan bertambahnya jumlah perempuan yang bergabung dalam tenaga kerja
yang dibayar, gagasan mengenai peran gender berevolusi dan rancangan jaminan sosial secara
perlahan mulai berubah.

Dalam perlindungan sosial terdapat dua cara yang saling mendukung untuk menuju
kesetaraan gender, yakni:

Tindakan untuk meratakan lapangan kerja dan memastikan bahwa perlakuan yang sama
diberikan pada laki-laki dan perempuan. Tujuan tindakan ini adalah untuk menghilangkan
perilaku diskriminatif dalam rancangan program, tapi perempuan tetap berada dalam posisi
yang dirugikan dalam hal perlindungan sosial selama manfaat jaminan sosial terikat pada
pekerjaan bursa tenaga kerja, di mana ketidaksetaraan gender masih berlanjut.

Tindakan untuk menyamakan hasil dan mengompensasi diskriminasi dan ketidaksetaraan
yang timbul di luar sistem jaminan sosial, misalnya di pasar tenaga kerja.

Akibat ketidaksetaraan pasar tenaga kerja terhadap berbagai
bentuk perlindungan sosial

Perempuan seringkali berada pada posisi yang dirugikan dalam pasar tenaga kerja. Kondisi
mereka ditentukan oleh pembagian kerja, di mana mereka sering mendapat jatah pekerjaan
merawat yang tidak dibayar. Peran ini sering menghalangi perempuan untuk mendapatkan atau
mempertahankan pekerjaan penuh. Peran ini juga memengaruhi jenis pekerjaan yang bisa mereka
dapatkan dan lama waktu yang mereka habiskan dalam pekerjaan yang ditutup oleh jaminan sosial.
Ia juga memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan, pada kemampuan untuk menempuh
pelatihan, dan pada prospek untuk memajukan diri dalam profesi mereka. Bahkan perempuan
yang tidak memiliki tanggung jawab untuk merawat dapat terpengaruh, jika orang yang
mempekerjakannya menganggap bahwa di masa depan mereka akan mengemban tanggung jawab
itu.

Ketidaksetaraan pasar tenaga kerja ini lebih banyak memengaruhi posisi perempuan dalam
beberapa jenis perlindungan sosial dibandingkan dengan jenis-jenis lain. Beberapa pengaruh
yang paling besar dapat dilihat pada pensiun perusahaan dan rencana pelayanan kesehatan:
perempuan lebih sering tidak diikutsertakan dalam rancangan ini daripada laki-laki, karena mereka
berada pada tingkat yang lebih rendah, atau belum cukup lama bekerja, atau bekerja paruh waktu.
Rancangan perusahaan juga mengecualikan pekerja yang, untuk suatu alasan, tidak dijamin oleh
rancangan asuransi sosial. Rancangan perusahaan menyediakan manfaat yang berhubungan
dengan tingkat pendapatan sebelumnya dan lama bekerja, dan kedua faktor itu cenderung berpihak
pada laki-laki. Selain itu, beberapa rancangannya adalah skema pembayaran akhir, yang sangat
menguntungkan pekerja yang paling maju dalam perusahaan dan pekerja yang memiliki jangka
waktu bekerja lama yang tidak terinterupsi. Sekali lagi ini lebih mungkin berlaku bagi laki-laki
daripada perempuan.
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Banyak macam rancangan tabungan lanjut usia cenderung mencerminkan, dan bahkan
mempertajam, ketidaksetaraan pasar tenaga kerja. Pekerja dalam pekerjaan bayaran rendah dan
berisiko, yang paling banyak didapatkan perempuan, tidak sanggup banyak menabung dan sering
gagal untuk melakukannya, bahkan di negara yang konon mewajibkan rancangan tabungan pensiun.
Pekerja yang memiliki tabungan kecil atau tidak teratur biasanya mendapat manfaat bersih yang
lebih kecil, karena lebih banyak tabungan mereka dihabiskan oleh biaya administratif, terkait dengan
biaya tabungan kecil yang cukup besar. Dalam rancangan tabungan tidak ada solidaritas atau
pendistribusian ulang. Karena umur harapan hidup perempuan lebih panjang, pensiun mereka
lebih rendah daripada laki-laki, bahkan jika tabungan mereka sama-sama besar.

Rancangan asuransi sosial sering tidak menjamin golongan seperti pekerja yang bekerja di
rumah, pekerja rumah tangga, dan pekerja paruh waktu, yang banyak melibatkan perempuan.
Pekerja dalam ekonomi informal–di mana banyak perempuan menghabiskan sebagian besar
pekerjaannya–juga tidak dilindungi. Karier yang terinterupsi, masa kontribusi yang lebih singkat
dan pendapatan yang lebih rendah memengaruhi tunjangan perempuan secara negatif dalam
asuransi sosial maupun rancangan lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini tidak
memengaruhi pensiun melainkan juga tunjangan pengangguran, yang tidak diterima oleh
kebanyakan perempuan yang tidak bekerja. (Jika tidak menikah mereka mungkin mendapat
tunjangan bantuan sosial, tetapi ini biasanya lebih rendah dan memiliki banyak batasan. Jika mereka
memiliki pasangan, uji kemampuan rumah tangga berbasis kemampuan biasanya mengecualikan
mereka dari bantuan sosial, seperti yang akan dijelaskan di bawah.) Namun, rancangan asuransi
sosial memang memiliki fitur tertentu yang mengimbangi ketidakadilan bursa tenaga kerja, seperti
pensiun minimal atau formula manfaat tertimbang yang lebih menguntungkan pekerja yang memiliki
gaji yang lebih kecil.

Bagi pekerja dalam ekonomi informal, terutama di negara berkembang, rancangan asuransi
mikro bisa membantu mengisi kesenjangan dalam perlindungan sosial, dan beberapa dari
rancangan ini khusus dibuat untuk perempuan. Namun, karena rancangan ini bersifat sukarela,
distribusi ulang yang sistematis dari laki-laki ke perempuan cenderung sedikit sekali. Rancangan
universal–layanan kesehatan nasional, tunjangan anak, tunjangan usia tua universal–biasanya
memberi hak yang sama bagi perempuan maupun laki-laki, tanpa mempertimbangkan pekerjaan
dan sejarah pendapatan. Seperti yang disebutkan dalam Bab III, hal ini bisa sangat meningkatkan
kesetaraan gender.

Sementara itu, rancangan bantuan sosial secara formal dapat mendukung persamaan
perlakuan dan, karena berlaku untuk orang yang kurang mampu, cenderung menyamaratakan
pendapatan dengan menguntungkan perempuan (setidaknya untuk perempuan yang tidak
menikah). Namun, manfaat bantuan sosial berbasis kemampuan dilihat dari pendapatan pasangan,
dengan pertimbangan bahwa pendapatan laki-laki biasanya lebih besar daripada perempuan.
Hasilnya secara nyata adalah biasanya perempuan yang sudah menikah memiliki kemungkinan
yang lebih kecil untuk memperoleh tunjangan ini dibandingkan dengan laki-laki yang sudah
menikah. Di mana pasangan laki-laki berhasil memperoleh hak mendapatkan bantuan sosial, elemen
tunjangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasangan perempuannya akan
dibayarkan pada sang laki-laki, bukan perempuan.

Terakhir, kesetaraan pasar tenaga kerja tidak hanya memengaruhi perlindungan sosial, namun
perlindungan sosial juga memiliki dampak terhadap ketidaksetaraan pasar tenaga kerja. Misalnya,
sebuah sistem tunjangan pengangguran yang berfungsi baik (termasuk asuransi pengangguran
maupun bantuan pengangguran bagi mereka yang tidak memiliki hak asuransi) membantu
meminimalisir permasalahan pekerjaan berupah rendah dengan produktivitas rendah. Perawatan
anak dan layanan sosial lain juga sangat penting dalam membantu perempuan bersaing di pasar
tenaga kerja dengan peluang yang sama seperti laki-laki.
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Kebijakan untuk memberi persamaan perlakuan dalam
perlindungan sosial dan untuk mendukung kesetaraan gender
melalui perlindungan sosial

Serangkaian kebijakan perlindungan sosial telah digunakan atau berpotensi digunakan untuk
mendukung kesetaraan gender. Beberapa kebijakan ini beserta beberapa isu lainnya yang relevan
dengan kesetaraan gender dibahas di bawah ini dengan topik sebagai berikut:

Pensiun bagi orang yang masih hidup.

Perceraian dan pembagian pensiun.

Umur pensiun.

Tunjangan pensiun untuk orang dengan tanggung jawab merawat.

Tarif tunjangan bagi pihak pengasuh

Cuti dan tunjangan orangtua serta layanan perawatan anak.

Tunjangan anak.

Pensiun untuk orang yang masih hidup

Pensiun untuk orang yang masih hidup didasari oleh ide ketergantungan yakni
menghubungkan tunjangan dengan iuran yang dibayarkan oleh (atau atas nama) pasangan yang
sudah meninggal, mengasuransi meninggalnya pencari nafkah keluarga, dan (di banyak negara)
dapat ditahan jika penerima tunjangan menikah kembali. Secara tradisional tunjangan untuk orang
yang masih hidup disediakan hanya untuk janda dan yatim piatu, tidak untuk duda (kecuali jika ia
memiliki cacat sehingga bergantung pada istrinya). Diskriminasi ini telah dihilangkan dalam sistem
jaminan sosial di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan kebanyakan negara anggota Uni
Eropa. Diskriminasi terhadap duda dinilai tidak sesuai hukum dalam rancangan pensiun pekerjaan
oleh European Court of Justice pada 1993.

Sebagai hasil dari perkembangan yang telah dijelaskan di atas, elemen-elemen dalam
pengujian pendapatan telah dimasukkan ke dalam rancangan skema tunjangan ahli waris yang
bersifat wajib, misalnya di Perancis, Yunani, Italia, Belanda, dan Swedia. Negara lain telah membatasi
pembayaran tunjangan hanya kepada orang yang masih hidup yang telah mencapai umur tertentu
(yang dinilai sulit mendapat pekerjaan) dan pada mereka yang merawat anak yang masih muda.
Hasil dari batasan-batasan ini adalah sebagian perempuan semakin dirugikan dibandingkan dengan
kebijakan lama. Mereka yang belum mencapai batasan umur masih mungkin mengalami kesulitan
mencari pekerjaan. Bahkan banyak perempuan yang sudah bekerja dapat mengalami kesulitan
finansial yang serius jika sang suami meninggal, seandainya tidak ada tunjangan janda yang dapat
dibayarkan. Dalam kasus seperti ini biasanya biaya rumah tangga menjadi berkurang dari setengah
dari semula.

Tujuan utama dari berbagai batasan ini adalah untuk membatasi peningkatan biaya tunjangan
bagi orang yang masih hidup yang diperluas untuk mengikutsertakan duda di dalamnya. Tentunya
hal ini juga dipengaruhi oleh fakta bahwa persamaan perlakuan orang yang masih hidup ditetapkan
pada saat sistem jaminan sosial sudah mengalami kesulitan finansial. Isu ini telah menimbulkan
debat antara pihak yang merasa wajar jika perempuan masa kini dapat diharapkan untuk bekerja
dan pihak yang menunjukkan bahwa itu bukanlah yang diharapkan dari kebanyakan perempuan
yang menikah di tahun-tahun silam. Apakah para calon janda ini harus menderita karena perubahan
nilai dan sikap ini?
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Dalam banyak sistem pensiun, perempuan yang tidak menikah secara legal tidak diberi
pensiun jika pasangannya telah tiada. Namun, beberapa negara memang memberi pensiun ini
dengan syarat adanya bukti ketergantungan pada pasangan atau mereka tinggal bersama. Hal ini
diterapkan di Kosta Rika, Denmark, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Venezuela.

Posisi janda di negara-negara berkembang, khususnya di Afrika dan Asia Selatan, jauh lebih
sulit dibandingkan di negara-negara maju, tidak hanya karena sistem jaminan sosial cenderung
belum sempurna, tetapi juga karena para janda sering menjadi sasaran diskriminasi, isolasi sosial,
bahkan kekerasan fisik. Jika suatu negara memiliki pensiun universal (atau pensiun bantuan sosial
yang tersedia dengan syarat yang tidak terlalu membatasi), ini sangat penting bagi janda yang
telah berumur, karena hanya sedikit dari mereka akan memiliki hak atas kontribusi. Namun, perlu
diingat, banyak janda belum cukup umur bisa menikmati pensiun usia lanjut, terutama di masyarakat
yang memiliki tradisi menikahkan anak, di negara yang banyak dipengaruhi oleh AIDS dan oleh
perang. (Tingkat kematian AIDS yang tinggi, baik untuk laki-laki maupun perempuan, juga
meninggalkan banyak yatim piatu, yang banyak tidak mendapat manfaat tunjangan apa pun.)
Berbagai provinsi di India telah memperluas pensiun yang berbasis kemampuan untuk menjamin
janda yang sangat tidak mampu, namun permasalahan aplikasi tunjangan ini membatasi dampak
yang diberikan kebijakan-kebijakan seperti ini.

Perceraian dan pembagian pensiun

Beberapa dekade terakhir abad ke-20 kenaikan tingkat perceraian melonjak drastis di banyak
negara-negara maju. Contohnya, di Kanada maupun Inggris, tingkat perceraian pada 1990 enam
kali lebih besar daripada  1960. Antara 1970-an dan pertengahan 1990-an tingkat perceraian menjadi
dua kali lipat di Korea Selatan, Thailand, dan Venezuela. Tren ini memiliki dampak besar bagi
jaminan lama untuk perempuan yang telah bercerai, terutama jika mereka sendiri belum pernah
memiliki pekerjaan berpensiun. Jika mantan suami menikah lagi–yang seringkali terjadi– mereka
bisa kehilangan sebagian atau seluruh hak mereka atas tunjangan janda.

Untuk mengatasi masalah ini, sistem pensiun di berbagai negara telah menetapkan suatu
perbaikan yang sering dikenal sebagai pembagian pensiun. Semua hak pensiun yang didapatkan
oleh kedua pasangan saat mereka masih menikah dijumlahkan, kemudian dibagi rata di antara
keduanya. Sistem seperti ini sudah ada dalam rancangan jaminan sosial di Kanada dan Jerman
selama hampir seperempat abad. Sistem ini juga telah diterapkan di Irlandia, Afrika Selatan, dan
Swiss. Baru-baru ini sistem ini menarik perhatian sehubungan dengan rancangan pensiun kerja.

Umur pensiun

Banyak negara memiliki atau pernah memiliki umur pensiun yang lebih rendah daripada
laki-laki, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.1. Mengapa para pembuat kebijakan di negara-
negara ini (yang kebanyakan adalah laki-laki) memutuskan untuk membuat perbedaan ini? Ada
pendapat mungkin berhubungan dengan kecenderungan laki-laki menikahi wanita yang lebih
muda dan mereka berkeinginan untuk pensiun pada saat yang sama. Penjelasan lainnya adalah
umur pensiun perempuan lebih rendah untuk mengompensasi beban ganda yang mereka miliki,
dengan bekerja sekaligus melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga.

Umur pensiun perempuan yang lebih menjadi bentuk diskriminasi formal terhadap laki-laki.
Perbedaan yang masih diterapkan di berbagai negara kini banyak dipertanyakan. Tidak diragukan
perempuan memang memiliki beban ganda dalam rumah tangga, namun belum tentu hal ini
memengaruhi kemampuan mereka untuk tetap bekerja sampai umur yang sama dengan laki-laki.
Malah, umur harapan hidup mereka yang lebih tinggi mungkin mengimplikasikan kebalikannya,
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Tabel 4.1. Standar perbedaan usia pensiun antara laki-laki dan perempuan, 1999

NegaraNegaraNegaraNegaraNegara Laki-lakiLaki-lakiLaki-lakiLaki-lakiLaki-laki PerPerPerPerPerempuanempuanempuanempuanempuan

Aljazair 60 55

Armenia 62 57

Australia 65 61.5 (umur 65, tahun 2013)

Austria 65 60

Belgia 65 61 (umur 65, tahun 2009)

Brazil 65 60

Bulgaria 60 55

Chile 65 60

China 60 50; 55 (jika bergaji); 60 (jika
professional)

Kolombia 60 55

Kuba 60 55

Hungaria 60 ( umur 62, tahun 2009) 57 (umur 62, tahun 2009)

Republik Islam Iran 60 55

Irak 60 55

Israel 65 60 (65 untuk ibu RT)

Italia (aturan lama, yang bekerja sebelum1996) 64 59

Pakistan 60 55

Poladia 65 60

Rumania 60 55

Federasi Rusia 60 55

Slowakia 60 53-57 (berdasarkan jumlah
anak yang dibesarkan)

Slovenia 63 58

Afrika Selatan 65 60

Sudan 60 55

Swiss 65 62 (umur 64, tahun 2005)

Turki 55 50

Ukraina 60 55

Kerajaan Ingris 65 60 (umur 65, tahun 2020)

Uruguay 60 56 (umur 60, tahun 2003)

Venezuela 60 55

Vietnam 60 55

Sumber: United States Social Security Administration: Social Security Programs throughout the World, 1999 (Washington, DC, 1999).
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yaitu umur pensiun perempuan seharusnya lebih tinggi daripada laki-laki. Kini cenderung muncul
konsensus yang memilih umur pensiun yang sama untuk laki-laki dan perempuan, seperti yang
sudah ada di Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya.
Namun, batas umur tersebut sering menjadi topik perdebatan sengit. Banyak perempuan enggan
memiliki umur pensiun yang lebih tinggi atau memperoleh pensiun yang dikurangi pada umur
pensiun yang ada pada saat ini. Di sisi lain, jika umur pensiun laki-laki dikurangi, biayanya akan luar
biasa besar. Hal ini memang tidak disarankan, karena prediksi peningkatan rasio pensiun dengan
pekerja mendukung gagasan bahwa umur pensiun sebaiknya dinaikkan, bukan dikurangi.

Banyak negara yang menaikkan umur pensiun telah menerapkan elemen fleksibilitas yang
memperbolehkan pekerja untuk tetap menerima pensiun dari umur pensiun yang sebelumnya,
sehingga berakibat jatah pensiun akhir dikurangi. Secara umum, perempuan telah menolak proposal
untuk menaikkan umur pensiun dan/atau mengurangi tunjangan yang diberikan pada umur pensiun
yang ada. Namun, sebagian pekerja perempuan mungkin diuntungkan, karena dengan kenaikan
ini berarti mereka bisa lebih lama bekerja dan menghimpun hak pensiun yang lebih besar. Bagi
perempuan yang telah undur diri sementara dari angkatan kerja untuk merawat keluarga, hal ini
bisa menjadi keuntungan besar, tentunya dengan menganggap bahwa mereka ingin melanjutkan
kerja dan setuju untuk pensiun pada umur pensiun standar. Supaya bisa diterima dengan dan
dianggap wajar, kenaikan umur pensiun biasanya harus dilakukan secara perlahan. Contohnya,
suatu formula yang biasa disarankan di negara Eropa Tengah dan Timur adalah menaikkan umur
pensiun sebesar tiga bulan tiap tahunnya–sehingga bisa menaikkan umur pensiun sebesar lima
tahun dalam jangka waktu lima 20 tahun. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk memberi waktu bagi
populasi pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan besar ini, melainkan juga untuk memberi
waktu pada pasar tenaga kerja untuk menyesuaikan diri: laju kenaikan yang lebih besar dapat
mengakibatkan peningkatan pengangguran yang signifikan.

Tunjangan pensiun bagi orang dengan tanggung jawab merawat

Banyak perempuan mencapai umur pensiun dengan sedikit atau bahkan tanpa tunjangan
pensiun sama sekali. Hal ini disebabkan karena kegiatan merawat yang tanpa bayaran
menghindarkan mereka dari memasuki angkatan kerja yang dibayar, atau karena tanggung jawab
untuk merawat mengharuskan mereka untuk memilih pekerjaan yang remeh, yang tidak diupah
dengan memadai dan tidak ditutupi oleh sistem jaminan sosial. Untuk membantu mereka mengatasi
masalah ini, banyak negara telah menerapkan kebijakan di mana orang yang tinggal di rumah
untuk merawat anak yang masih kecil (juga orang lain yang tidak mampu merawat diri sendiri)
diberi tunjangan pensiun selama jangka waktu tersebut seolah mereka bekerja dan membayar
kontribusi jaminan sosial. Negara-negara yang menerapkan kebijakan ini, antara lain Jerman,
Norwegia, Swedia, dan Swiss. Irlandia dan Inggris telah menerapkan kebijakan tunjangan merawat
yang sedikit berbeda dengan prosedur yang disebut perlindungan tanggung jawab rumah, yang
membiayai sedikit atau tidak menghasilkan pendapatan yang tidak dimasukkan ke dalam
perhitungan jumlah pensiun. Pada 1996 Irlandia menambah jumlah tahun yang dapat dibiayai
oleh perlindungan seperti ini dengan menaikkan umur anak yang memenuhi syarat tersebut dari
enam menjadi 12 tahun. Kebijakan-kebijakan ini ikut mendukung kesetaraan gender, tidak hanya
karena menyediakan jaminan pendapatan yang lebih baik bagi perempuan yang meninggalkan
angkatan kerja untuk merawat keluarga, tetapi juga karena tunjangan tersedia bagi suami yang
merawat anak selama istrinya bekerja. Pendekatan lain, yang jika diaplikasikan dapat lebih
membantu untuk mendukung kesetaraan pasar tenaga kerja, adalah layanan perawatan anak.
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Premi anuitas yang berbeda berdasarkan jenis kelamin

Dalam kebanyakan sistem tabungan pensiun yang diwajibkan yang hingga kini telah
diterapkan di berbagai negara, khususnya di Amerika Latin, pekerja yang ingin pensiun bisa memilih
antara membayar premi anuitas dan pemotongan tabungan secara bertahap. Dengan sistem seperti
ini–yang tidak sama dengan rancangan asuransi sosial yang ada–tidak ada pembagian risiko atau
solidaritas antara laki-laki dan perempuan (di mana perempuan biasanya hidup sampai umur yang
lebih tua). Namun, di Hungaria dan Polandia, terdapat anuitas sepanjang hayat yang bersifat wajib
dan menerapkan premi yang tidak memandang jenis kelamin. Namun, kebijakan ini belum terbukti
bisa ditegakkan pada perusahaan tunjangan hari tua yang saling bersaing, di mana semua
perusahaan itu sangat cenderung memilih pelanggan laki-laki. Perbedaan pensiun antara laki-laki
dan perempuan di negara-negara Amerika Latin yang terlibat kemungkinan bisa semakin diperbesar
oleh parameter khusus gender tertentu, seperti premi anuitas yang lebih rendah bagi perempuan,
juga oleh kenaikan umur pensiun bagi perempuan dan pengurangan aktuaria yang terkait bagi
perempuan yang tidak ingin atau tidak mampu menunda pensiun mereka.

Cuti orang tua dan manfaat layanan perawatan anak

Jaminan sosial dapat mendukung kesetaraan gender tidak hanya dengan mengkompensasi
waktu bekerja yang hilang bagi orang yang merawat keluarga, tetapi juga dengan mempermudah
laki-laki maupun perempuan untuk mengambil peran merawat keluarga tanpa meninggalkan karier
mereka. Cuti dan tunjangan orangtua (yang mengganti pendapatan mereka yang hilang) memberi
kontribusi yang signifikan pada tujuan ini yakni:

Karena disediakan bagi laki-laki maupun perempuan atau bisa dibagi antara keduanya.

Karena juga membiayai sejumlah hari per tahunnya di mana orangtua bisa cuti untuk merawat
anak yang sakit.

Penyediaan layanan perawatan anak yang terjangkau dan berkualitas, seringkali di bawah
pengawasan lembaga jaminan sosial atau lembaga layanan sosial, juga memainkan peran yang
penting dalam mendukung kesetaraan gender. Kebutuhan akan layanan-layanan ini telah meningkat
seiring dengan bertambahnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan yang dibayar. Di banyak
negara, proporsi angkatan kerja yang lebih tinggi harus berhadapan dengan tanggung jawab
pekerjaan dan keluarga yang bertolak belakang.

Tunjangan anak

Tunjangan anak juga merupakan salah satu kebijakan yang mendukung kesetaraan gender
dengan lebih dari satu cara. Dewasa ini, tunjangan tersebut biasanya dibayarkan kepada orangtua
yang secara efektif merawat si anak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena distribusi
pendapatan dalam keluarga yang memiliki hanya satu pencari nafkah seringkali sangat tidak setara,
dan si pencari nafkah terkadang sewenang-wenang dalam menggunakan posisinya yang dominan
karena menghasilkan pendapatan rumah tangga tersebut. Meskipun tunjangan anak sering
ditemukan di negara maju, tunjangan ini sangat jarang ditemukan di negara berkembang.

Dewasa ini, telah ada peningkatan proporsi keluarga yang dikepalai oleh hanya satu orangtua.
Sejak 1960 angka ini telah menjadi lebih dari dua kali lipat di negara-negara seperti Inggris dan
Amerika Serikat. Tren ini berhubungan dengan peningkatan drastis jumlah kelahiran di luar nikah
(hingga lima kali lipat di berbagai negara) juga kenaikan tingkat perceraian. Sebagian besar dari
orangtua tunggal adalah perempuan, dan kebanyakan dari mereka masih muda. Karena biaya
perawatan anak yang cukup tinggi di banyak negara dan keterbatasan ibu yang masih muda untuk
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memasuki pekerjaan dengan bayaran cukup besar, banyak ibu seperti ini tidak memiliki pilihan
selain tinggal di rumah bersama anaknya dan bergantung pada bantuan sosial atau tunjangan lain
yang berbasis kemampuan. Tetapi, jika tunjangan anak dibayar, maka bersamaan dengan
pendapatan dari pekerjaan hal ini dapat memberi mereka alternatif lain. Bagi mereka yang tengah
berusaha mengembangkan karier dan sering berada dalam tahap awal yang penting, pilihan untuk
mendapatkan atau mempertahankan status bekerja bisa menjadi sangat penting untuk potensi
pendapatan mereka di masa depan.

Di negara-negara berkembang, penyediaan tunjangan anak yang memiliki syarat kehadiran
di sekolah bisa menjadi alat yang kuat untuk memastikan bahwa anak perempuan maupun laki-
laki mendapatkan pendidikan yang layak dan melawan budaya mempekerjakan anak. Tunjangan
seperti ini bisa diterapkan dalam bentuk menggratiskan biaya sekolah, yang mungkin merupakan
insentif terbesar supaya anak-anak bisa bersekolah. Pengalaman terkait dengan pemberian dana
uang pada keluarga dan anak-anak menunjukkan bahwa itu adalah insentif awal yang berguna
bagi keluarga untuk menarik anak mereka dari pekerjaan dan mengirim mereka ke sekolah. Jika
mungkin, hal ini sebaiknya diperkuat dengan penyediaan keperluan lainnya seperti makan siang
di sekolah, buku, seragam sekolah, buku dan alat tulis, alat transportasi, akomodasi, dan konseling,
yang bisa mendorong anak untuk hadir di sekolah dan terus duduk di bangku sekolah. Contohnya,
program Bolsa Escola di Brasil telah menunjukkan bagaimana pemberian dana bisa membantu
keluarga yang sangat tidak mampu untuk mempertahankan anak mereka di sekolah. Dampak
terbesarnya adalah memungkinkan anak kurang mampu untuk tetap bersekolah. Tanpa bantuan
itu, si anak bisa dikeluarkan dari sekolah karena prestasinya yang kurang. Meskipun hingga saat ini
hanya sejumlah kecil keluarga yang telah merasakan manfaat dari program ini dan jumlah yang
mereka terima tidak dapat menghilangkan kemiskinan, penilaian secara mendalam telah
mengindikasikan dampak yang signifikan terhadap keluarga yang diberi tunjangan.

Kesimpulan

Dengan melihat pendapat umum pada saat penetapan konvensi, kebanyakan konvensi
jaminan sosial ILO tidak mengandung larangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin, walaupun
konvensi tertentu lainnya menyebut singkat topik itu.

Jaminan sosial bisa meningkatkan kesetaraan gender dengan cara:

Memperluas penerima tunjangan ke semua pekerja, atau setidaknya semua karyawan,
termasuk golongan-golongan yang didominasi perempuan.

Membantu laki-laki dan perempuan menyatukan pekerjaan yang dibayar dengan pekerjaan
merawat, misalnya dengan cuti orangtua yang dibayar dan tunjangan anak.

Menghargai pekerjaan merawat yang tidak dibayar dengan pemberian tunjangan di bawah
rancangan kontribusi atau penyediaan tunjangan universal.

Memberi suami atau istri yang bergantung pada pasangannya tunjangan tersendiri, sehingga
mengamankan posisi mereka jika terjadi pisah rumah atau perceraian di antara keduanya.

Penerapan kesetaraan gender dengan memperhatikan parameter seperti umur pensiun atau
tunjangan bagi orang yang masih hidup masih mungkin mengakibatkan dampak negatif bagi
perempuan, karena bisa menyebabkan penurunan jumlah tunjangan, bukannya peningkatan. Di
tempat di mana hal ini tidak dapat dihindari, baik karena alasan ekonomis atau alasan lainnya,
harus diterapkan suatu proses transisi yang hati-hati dan bertahap.

Terakhir, semua reformasi jaminan sosial harus diperhatikan dengan ketat untuk menghindari
implikasi negatif bagi perempuan dan bagi terwujudnya kesetaraan gender.
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Banyak sistem jaminan sosial nasional masa kini–yang sebagian besar dibiayai secara tidak
tetap–dikritik dengan dasar harganya akan menjadi tidak terjangkau, tidak efisien atau tidak efektif
dalam menghadapi populasi yang semakin matang, atau bergantung kepada kekuatan bersaing
dalam perekonomian global yang baru dan kepada pertumbuhan ekonomi informal. Poin utama
dalam bab ini adalah keterjangkauan harga perlindungan sosial akan lebih mengarah pada
pertanyaan bagi kebijakan pendapatan nasional ketimbang pada target dari keadaan ekonomi.
Mungkin akan ada perubahan tingkat sosial yang tidak dapat dicapai oleh beberapa negara, tetapi
sangat sedikit negara yang terlalu miskin untuk membagi sumber daya yang cukup untuk,
setidaknya, menghindari kemiskinan. Walaupun demikian, globalisasi akan membutuhkan
kebijakan-kebijakan baru.

Kecenderungan global dalam pengeluaran jaminan sosial

Pengeluaran jaminan sosial di penjuru dunia telah meningkat selama puluhan tahun. Di
negara-negara ekonomi pasar, kenaikan tajam dapat diamati pada rasio pengeluaran sosial
keseluruhan (misalnya pengeluaran jaminan sosial diukur sebagai persentasi dari GPD) pada tahun
1960 dan 1970-an, dilanjutkan dengan kemacetan pada pertengahan kedua tahun 1980-an juga
pada sebagian besar 1990-an. Pengeluaran jaminan sosial mencapai rata-rata sekitar 18 persen di
pertengahan 1990-an pada negara-negara OECD (25 persen pada negara-negara anggota Uni
Eropa). Pada perencanaan ekonomi terdahulu, transisi ekonomi ikut ambil bagian besar pada
buruknya persiapan sistem transfer sosial pada 1990-an. Walaupun demikian, total pengeluaran
jaminan sosial diatur pada sekitar 15-20 persen (tanpa memperhitungkan subsidi beberapa barang
atau pelayanan tertentu)–mengecualikan penurunan tingkat pada GDP. Pada dunia yang
berkembang, gambaran yang didapat lebih heterogen. Secara umum, pengeluaran jaminan sosial
telah meningkat beberapa puluh tahun belakangan ini. Tetapi hal tersebut tumbuh dari tingkat di
mana keseluruhannya sepuluh kali lebih kecil daripada di negara maju pada 1960-an dan sampai
sekarang masih tetap tiga sampai lima kali lebih kecil. Tabel 5.1 menunjukkan jumlah kecil di
tingkat dunia dan regional dari pengeluaran jaminan sosial pada 1990, tahun terakhir di mana ada
data yang cukup lengkap.20 Rasio pengeluaran sosial adalah ukuran kecil dan tidak menunjukkan
bagaimana sumber daya yang didistribusi ulang dialokasikan secara adil kepada kelompok populasi
spesifik atau apakah mereka dialokasikan secara efisien. Walaupun demikian, tetap saja berguna
sebagai indikator untuk menunjukkan kecenderungan umum.

Pada kondisi sekarang, wajar apabila pengeluaran sosial akan meningkat selama jangka
waktu tertentu. Rancangan kerja pada negara-negara berkembang akan bertambah dewasa,
lingkupnya akan meluas, dan rancangan-rancangan baru akan muncul. Di negara-negara yang
lebih maju, pengeluaran untuk jaminan sosial dapat bertambah apabila rasio kebergantungan
juga meningkat. Tingkat kebergantungan akan tetap bertahan pada nilai yang tinggi atau bahkan
akan meningkat apabila partisipasi buruh perempuan dalam beberapa bidang ekonomi penting

Bab V Pembiayaan jaminan sosial

20  Untuk data yang lebih mendetail, lihat lampiran statistik pada bagian akhir laporan ini.
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berada pada tingkat yang rendah (dibandingkan laki-laki), jika umur rata-rata pendaftaran buruh
baru terus meningkat dan umur pensiun rata-rata menurun. Umumnya, terdapat hubungan antara
pengeluaran jaminan sosial dengan besarnya Gross Domestic Product (GDP). Dalam kata lain,
pengeluaran jaminan sosial akan bertambah seiring bertambah kuatnya ekonomi sebuah negara.
Grafik 5.1 menunjukkan, hal ini tidak sepenuhnya benar. Grafik ini melakukan pendekatan regresi
linear dua dimensi. Mungkin teknik analisisnya cukup simpel, tetapi hasilnya cukup menarik.

21  Besarnya R-kuadrat pada grafik hanyalah 0.2858, yang artinya tidak terdapat korelasi yang terlalu kuat.

Tabel 5.1. Perbedaan tingkat pengeluaran jaminan sosial, 1990

* Nilai rata-rata hanya pada negara yang memiliki ketersediaan data. Untuk negara-negara yang termasuk setiap wilayah,
lihat statistik pada lampiran di akhir laporan ini.

Sumber: World Labour Report 2000, op. cit., statistical annex, table 14.

Wilayah*
Total pengeluaran jaminan

sosial (% dari GDP)
Jenis:
Pensiun Jaminan kesehatan

Semua negara 14.5 6.6 4.9

Afrika 4.3 1.4 1.7

Asia 6.4 3.0 2.7

Eropa 24.8 12.1 6.3

Amerika Latin dan 8.8 2.1 2.8
Karibia

Amerika Utara 16.6 7.1 7.5

Oceania 16.1 4.9 5.6

Grafik tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara GDP per kapita dengan pengeluaran
untuk jaminan sosial ternyata cukup rendah (bahkan ketika pendekatan non-linear telah digunakan,
seperti eksponensial dan garis regresi).21 Walaupun demikian, grafik tersebut juga menunjukkan
gambaran yang ternyata lebih kompleks. Negara-negara yang telah terindustrialisasi secara jelas
memiliki tingkat transfer yang lebih tinggi melalui sistem perlindungan sosial daripada negara
berkembang. Negara berkembang dan maju ternyata membentuk dua kelompok yang berbeda
di sekitar garis regresi. Walaupun demikian, kedua kelompok tersebut tidak terlalu padat. Hal ini
berarti tingkat pengeluaran jaminan sosial bervariasi di antara negara-negara dengan GDP per
kapita sama. Secara jelas, tingkat pengeluaran sosial (diukur sebagai persentase dari GDP) tidak
bergantung kepada GDP. Karena itu banyak negara berkembang yang memutuskan untuk
mengeluarkan sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan pengeluaran jaminan sosial pada
negara maju. Hal ini mengindikasikan besarnya pengeluaran sosial juga bergantung kepada pilihan
politik.

Jaminan sosial dan tantangan-tantangan utamanya

Sistem pembiayaan untuk perlindungan sosial menghadapi tiga tantangan, yaitu
pertambahan umur populasi, globalisasi, dan beban finansial yang diberikan kepada kontributor
dan pembayar pajak. Bagian ini akan menganalisis argumen-argumen tersebut, lalu memberikan
pilihan-pilihan yang dapat diambil pada lingkup nasional dan internasional untuk menghadapi
tantangan-tantangan tersebut,
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Apakah jaminan sosial menghadapi krisis pertambahan umur?

Pertambahan umur, seringkali salah direpresentasikan sebagai tantangan utama dalam
pembiayaan untuk sistem transfer sosial, akan menjadi masalah besar hanya jika masyarakat yang
mengalami pertambahan umur dengan cepat tidak dapat menghilangkan kebergantungan sosial.
Walaupun demikian, bahkan di Eropa, di mana proses pertambahan umur berada pada tingkat
yang cukup tinggi, kebergantungan dapat dikurangi secara signifikan melalui peningkatan umur
pensiun dan partisipasi buruh perempuan. Sebuah masyarakat yang menua tidak selalu menghadapi
krisis, selama masyarakat tersebut dapat memberikan pekerjaan bagi pekerjanya yang berusia
lanjut. Setelah berinvestasi selama beberapa dekade dalam bidang kesehatan melalui sistem
perlindungan sosial, masyarakat semestinya dapat bekerja lebih lama di usianya yang lanjut. Sebagai
tambahan, pola kerja yang lebih fleksibel dan modern semestinya dapat mendukung pola pekerjaan
yang dibutuhkan oleh para orangtua dan pekerja yang lanjut usia. Kalkulasi model yang dibuat
oleh ILO menunjukkan pada masyarakat Eropa yang rata-rata umur pensiunnya adalah 60 tahun
dan tingkat partisipasi buruh perempuan seperti di Belanda, kombinasi antara rasio kebergantungan
dari pengangguran dan pensiunan seharusnya berada pada angka 62 orang yang mengalami
kebergantungan dari 100 pekerja pensiun pada tahun 1995. Jika negara-negara tersebut dapat (a)
menaikkan umur pensiun ke 67 tahun pada tahun 2030 dan (b) menaikkan pertisipasi buruh
perempuan ke tingkat tertinggi di Eropa (seperti tingkat partisipasi di Swedia) maka kombinasi

Grafik 5.1 Hubungan antara pengeluaran jaminan sosial (sebagai persentase GDP) dan
GDP per kapita (dalam US$ 1.000), pertengahan 1990



78

Jaminan Sosial: Konsensus Baru

kebergantungan pada 2030 akan berada pada angka 68 orang setiap 100 pekerja. Jika keadaan
sekarang terus bertahan, angka di tahun 2030 akan berada pada tingkat 80 orang setiap 100 pekerja,
yang dalam kata lain 18 persen lebih tinggi. Pertambahan usia bukanlah ancaman yang terlalu
tinggi untuk sistem jaminan sosial apabila kebijakan-kebijakan yang tepat dalam perindustrian
diambil.

Apakah jaminan sosial menghadapi masalah globalisasi?

Pada lampiran statistik, ditunjukkan hingga saat ini beberapa negara dengan ekonomi paling
terbuka memiliki pengeluaran sosial yang paling tinggi (misalnya beberapa negara seperti Austria,
Jerman, dan Belanda, serta kebanyakan negara Skandinavia). Tingkat perlindungan sosial yang
lebih tinggi memang dibutuhkan di negara-negara yang lebih terekspose kepada risiko-risiko
eksternal dan harus melalui beberapa penyesuaian. Walaupun demikian, data yang diberikan
merefleksikan realita ekonomi pada pertengahan 1990-an. Pada masa kini, realita ekonomi tampak
telah sedikit berubah. Globalisasi tidak hanya memberikan kemampuan bagi sebuah negara untuk
mengucurkan dana ke negara lain secara lebih mudah, tetapi juga mengekspose industri kepada
tekanan-tekanan kompetitif. Tekanan-tekanan tersebut pada akhirnya juga berujung kepada para
pekerja. Ancaman-ancaman yang memaksa berbagai perusahaan untuk pindah tempat atau bahkan
kebangkrutan dapat menghambat kemampuan negara untuk menarik pajak.

Kebijakan fiskal sebuah negara dapat bereaksi dengan mencari sumber pendapatan yang
tidak terpengaruh efek globalisasi atau yang tidak memengaruhi posisi kompetitis negara tersebut,
atau dengan mengambil beberapa tindakan untuk mengurangi pengeluaran dalam sistem yang
kemungkinan besar dapat memengaruhi upah pekerja. Membatasi upah pekerja merupakan sebuah
target dari kebijakan politik di berbagai negara maju, juga seringkali pada negara berkembang.
Terdapat sebuah kesepakatan di antara para ekonom bahwa kontribusi jaminan sosial dan pajak
tidak memengaruhi upah pekerja.22 Pasar kerja menentukan harga dari keseluruhan paket
kompensasi dari para pekerjanya. Walaupun demikian, karena gaji (yang merupakan komponen
terbesar dari paket kompensasi tersebut) pada umumnya sulit untuk diubah secara langsung,
debat upah pekerja biasanya terfokus pada elemen lain dari upah pekerja, seperti kontribusi asuransi
sosial. Jika sumber dana alternatif tidak bisa ditemukan, maka tingkat manfaat yang bisa didapatkan
oleh masyarakat cenderung akan berkurang.

Proses hilangnya kedaulatan fiskal secara perlahan dalam sebuah negara, sebagai efek dari
globalisasi, juga merupakan salah satu tantangan terbaru sistem jaminan sosial.

Apakah biaya jaminan sosial memberatkan bagi keuangan masyarakat?

Hal yang terjadi di semua negara, pendapatan akan diratakan, meskipun hanya sampai sebuah
batas tertentu, baik dari mereka yang memiliki kapasitas lebih ataupun kurang. Walaupun demikian,
tingkat transfer yang tercatat di statistika nasional tampak seringkali tidak berhubungan erat dengan
potensi ekonomi di berbagai negara yang berbeda. Hal ini menunjukkan teknik pengukuran tingkat
transfer, di kebanyakan negara sangat tidak pasti. Di negara-negara dengan struktur dan nilai
kekeluargaan dan persaudaraan yang sangat erat, hal ini dapat menjadi suatu hal yang sangat
signifikan untuk mendukung transfer, menggunakan mekanisme informal, di mana negara-negara
lain telah berpindah ke mekanisme distribusi yang lebih formal, seperti rencana pensiun. Secara
keseluruhan, tampak nyata perbedaan antara negara-negara tersebut jauh lebih kecil daripada
yang ditunjukkan pada statistika nasional dan internasional.

22  World Labour Report 2000, op. cit., h. 68.
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Sebuah pendekatan kuantitatif yang cukup simpel dapat mengilustrasikan hal yang telah
disebutkan tadi. Diasumsikan, populasi dengan ekonomi yang aktif (termasuk pengangguran)
mendapatkan semua pendapatan di sebuah negara (seperti keuntungan dan gaji) dan akan
membagikan pendapatan ini kepada anak-anaknya, penduduk pasif dalam kelompok umur aktif
dan mereka yang berada di atas umur produktif. Diasumsikan, rasio konsumsi dari seseorang yang
produktif atau aktif terhadap mereka yang pasif adalah 1 berbanding 0.066.23 Berdasarkan asumsi-
asumsi tersebut, sebuah rasio transfer dapat dikalkulasikan untuk beberapa daerah. Grafik 5.2
memperlihatkan rasio transfer total dan membandingkan transfer informal terhadap transfer formal.
Harus diingat, perhitungan ini hanya merupakan estimasi kasar dan masih jauh dari sempurna.
Walaupun demikian, tampak bahwa di seluruh dunia, hanya setengah dari transfer total yang
disalurkan melalui sistem jaminan sosial formal.

23  Asumsi spekulatif; karena diasumsikan bahwa rasio pembagian konsumsi adalah independen dari proporsi relatif mereka yang mengalami
kebergantungan karena masih dibawah umur atau sudah lanjut usia.

Grafik 5.2. Estimasi transfer total dan komposisinya untuk beberapa
daerah, 1990 awal

Kebanyakan dari transfer formal tersebut terjadi di Eropa. Di negara-negara berkembang
hanya beberapa bagian dari transfer total disalurkan melalui sistem formal. Rasio transfer total
yang dikalkulasikan menunjukkan bahwa pengeluaran untuk sistem perlindungan sosial yang
diproyeksikan untuk negara-negara Eropa Barat ternyata lebih kecil daripada transfer total yang
diestimasikan.

Dapat disimpukan, di kebanyakan negara (kecuali negara-negara yang sangat miskin)
mendistribusikan ulang lebih banyak sumber daya sosial daripada yang ditunjukkan pada data
transfer sosial formal. Tidak ada alasan untuk mempercayai tingkat transfer sosial formal telah
menjadi terlalu berat untuk ditanggung masyarakat. Maka debat mengenai besarnya tanggungan
masyarakat dapat diselesaikan dengan memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengurangi
tanggungan tersebut.
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Pilihan-pilihan pembiayaan nasional

Setiap negara harus mengadaptasi keseluruhan urusan finansial jaminan sosialnya sesuai
keadaan ekonomi negara, situasi demografi negara, dan yang paling penting, terhadap pilihan
rakyatnya. Setiap negara memiliki beberapa pilihan mekanisme transfer, dari yang sangat informal
seperti antar keluarga, hingga yang dibiayai oleh negara dan dari pendapatan negara, dengan
banyak kemungkinan perantara. Target dan pilihan kebijakan nasional akan menjadi komponen
dalam pengambilan keputusan atas sistem apa yang diambil oleh sebuah pemerintah. Bagian ini
akan membandingkan pilihan-piliha yang tersedia.

Sistem pembiayaan

Sistem pembiayaan dapat dideskripsikan dalam parameter-parameter berikut ini:

Tingkat solidaritas kelompok masyarakat.

Tingkat dan pola pembiayaan.

Sumber dana.

TTTTTingkat sodilaritas kelompok masyarakatingkat sodilaritas kelompok masyarakatingkat sodilaritas kelompok masyarakatingkat sodilaritas kelompok masyarakatingkat sodilaritas kelompok masyarakat

Kelompok masyarakat terkecil di mana transfer terjadi adalah keluarga. Selanjutnya adalah
keluarga besar, lalu diikuti dengan tetangga dan komunitas kerja. Transfer yang terjadi di dalam
keluarga umumnya terjadi dalam bentuk informal. Tingkat solidaritas dalam kelompok-kelompok
masyarakat ini dapat bervariasi, bergantung kepada nilai-nilai yang dipercayai oleh setiap keluarga
atau setiap komunitas. Seperti halnya keluarga, transfer pada berbagai komunitas bergantung
kuat kepada tingkat pendapatan anggota kelompoknya.

Teori asuransi mengatakan, keberlangsungan dari sebuah rencana dapat meningkat seiring
dengan besarnya kelompok yang diasuransikan. Rencana skala nasional atau rencana asuransi
sosial dengan lingkup yang sangat luas pada umumnya memiliki kestabilan pendapatan lebih
tinggi dibandingkan kelompok yang lebih kecil. Variansi dari manfaat yang didapatkan oleh
kelompok besar (seperti tanggungan finansial) umumnya lebih stabil daripada kelompok kecil,
yang di lain pihak tengah berusaha menstabilkan posisi ekonomi mereka. Kelompok kecil juga
seringkali menghadapi risiko, seperti pemecatan pada komunitas pekerjaan, kemiskinan di keluarga,
atau penyakit. Dalam kata lain, lingkup yang lebih besar umumnya dapat lebih kuat dalam
menghadapi berbagai tantangan, apabila diatur dengan baik. Pemecahan solidaritas nasional
kepada solidaritas kelompok-kelompok kecil biasanya menghasilkan perbedaan yang semakin
besar akan manfaat yang didapatkan. Di berbagai bagian dunia, sebuah tren dapat dilihat bahwa
pemecahan solidaritas nasional ini kerap terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan
dan ketidakpastian.

TTTTTingkat dan pola pembiayaaningkat dan pola pembiayaaningkat dan pola pembiayaaningkat dan pola pembiayaaningkat dan pola pembiayaan

Rencana manfaat jangka pendek secara garis besar akan didanai lewat mekanisme membayar
sambil jalan di semua tingkatan kelompok masyarakat. Logika di balik hal tersebut yakni manfaat
jangka pendek dan dapat beradaptasi dengan relatif cepat terhadap perubahan pada demografi
dan keadaan ekonomi masyarakat, sehingga tidak perlu dibuat simpanan yang terlalu besar untuk
beban di masa yang akan datang. Pada kasus dana pensiun, terdapat tiga rancangan pembiayaan:

Membayar sambil jalan, seperti pembayaran tanpa uang muka.

Pembayaran penuh di muka.

Pembiayaan parsial.
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Sistem pensiun perusahaan swasta biasanya dibiayai penuh, dengan keadaan mereka harus
memiliki sumber daya yang cukup untuk menghormati kewajibannya apabila perusahaan asuransi
yang bersangkutan atau sponsornya mengalami kebangkrutan. Apabila hal ini terjadi, maka dananya
akan dibayar berdasarkan skema. Rancangan dana pensiun publik, yang didukung oleh janji
masyarakat dalam menjamin cairnya dana dan ketidakterbatasan, tidak membutuhkan tingkat
pembiayaan yang sama. Tingkat pembiayaan di rancangan jaminan sosial ditentukan oleh
pertimbangan selain pembiayaan biaya pensiun eksklusif. Kebanyakan dari sistem pensiun jaminan
sosial menggunakan sistem pembayaran parsial. Bahkan sistem yang pada awalnya didesain untuk
dibiayai penuh seringkali menjadi pembayaran parsial ketika inflasi menurunkan nilai simpanan.
Belakangan ini, beberapa negara dengan sistem PAYG sudah mulai memperkenalkan sistem
rancangan tingkat-dua (Hungaria, Latvia, Polandia). Yang lainnya memperkenalkan dana simpanan
di rancangan PAYG mereka (Kanada, Prancis, dan Belanda). Dari sudut pandang finansial, terdapat
perbedaan yang kecil antara pembayaran parsial dengan pembayaran dua tingkat. Pada dasarnya,
keduanya merupakan sistem pembayaran parsial. Saat ini tengah terjadi perdebatan di tingkat
internasional mengenai keuntungan dan kerugian mengenai peningkatan pembayaran di muka
dalam berbagai rancangan dana pensiun.

Meskipun sistem dana pensiun pada jaminan sosial tidak membutuhkan jaminan finansial
yang sama besarnya dengan sistem perusahaan swasta, alasan-alasan yang tidak relevan untuk
membayar di muka seringkali dikemukakan. Pembiayaan diklaim sebagai sarana untuk
meningkatkan simpanan nasional. Seperti yang telah ditunjukkan pada tabel 5.2, bukti nyata tidak
membenarkan pernyataan tersebut. Pembiayaan juga seringkali dikatakan sebagai sarana untuk
menstimulasikan pertumbuhan pasar saham. Tetapi, bukti yang didapatkan adalah jauh dari
meyakinkan: pasar saham dengan pertumbuhan sangat tinggi telah muncul di berbagai negara
dengan pembiayaan rendah atau tidak ada pembiayaan sama sekali.

Catatan: Tingkat suku bunga adalah keseluruhan tingkat suku bunga tabungan (pemerintah dan sektor swasta).

Sumber: Gerard Hughes: “Pension financing, the substitution effect and national savings”, in Gerard Hughes and Jim Stewart
(eds.): Pensions in the European Union: Adapting to economic and social change (Dordrecht, Kluwer, 2000).

Tabel 5.2. Tingkat simpanan nasional (1990-1992) dan aset pensiun pekerjaan (1990-1991)

Negara
Tabungan Negara

(% dari GDP)
Aset pensiun
(% dari GDP)

Australia 18 39

Kanada 15 35

Denmark 19 60

Perancis 21 3

Jerman 23 4

Irlandia 20 37

Jepang 34 8

Belanda 25 76

Swiss 30 70

Kerajaan Inggris 14 73

Amerika Serikat 15 66
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Seringkali dikatakan, pembiayaan akan membantu rancangan pensiun menahan efek negatif
dari pertambahan usia masyarakat. Hal ini mungkin benar untuk komunitas dan kelompok
masyarakat kecil, tetapi tidak untuk komunitas skala nasional atau masyarakat global. Sebuah
kelompok masyarakat harus mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk memberikan sebuah
tingkatan konsumsi untuk warga lanjut usianya. Pemindahan dari pembiayaan berdasarkan gaji
menjadi berdasarkan modal tidak mengubah persamaan dasar tersebut. Pada akhirnya, konsumsi
dari populasi yang telah pensiun harus didanai dari GDP populasi produktif.

Harus diharapkan bahwa pembiayaan dengan sistem pembayaran di muka dan sistem
membayar sambil jalan akan rentan terhadap perubahan demografi. Rancangan pembiayaan
beroperasi berdasarkan prinsip bahwa warga pensiunan dapat menjual aset mereka kepada
generasi produktif untuk mendapatkan pemasukan. Apabila generasi pembeli melakukan penarikan,
maka harga aset kemungkinan akan menurun, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan pensiun
dari generasi penjual.

Sebuah ketegangan pada dana nasional (berlawanan dengan jumlah riil dari transfer yang
dibutuhkan untuk membiayai konsumsi generasi lanjut usia) dapat meningkat apabila sebuah negara
bergerak dari sistem membayar sambil jalan ke sistem pembayaran muka. Hal ini disebabkan
periode transisi yang lama karena dana harus diakumulasikan oleh pekerja ke dana pensiun yang
akan datang sementara di waktu yang bersamaan pensiun harus dibayarkan kepada pekerja
pensiunan saat itu. Akan ada risiko nyata bahwa nilai manfaat yang dapat diberikan oleh asuransi
sosial harus dibiarkan berkurang, untuk mencapai tingkat ekonomi dan untuk membatasi jumlah
yang harus ditingkatkan pemerintah lewat pajak atau pinjaman.

Jika pembiayaan tidak meningkatkan sumberdaya yang dapat dialokasikan kepada populasi
yang mengalami kebergantungan dan keuntungan ekonomi dari pembiayaan adalah tidak pasti,
maka satu-satunya alasan untuk berubah dari membayar sambil jalan ke pembiayaan kontribusi
(seperti di Amerika Latin dan beberapa bagian Eropa Timur) terdapat di kestabilan kontribusi
jaminan sosial atau tingkat pajak. Karena tingkat manfaat nantinya akan bergantung kepada pasar
modal dalam jangka panjang, kepastian yang berhubungan dengan iuran atau pajak tercapai
dengan mengorbankan kepastian manfaat. Hal ini merepresentasikan sebuah pembalikkan dari
tujuan kebijakan sebelumnya.

Sumber PembiayaanSumber PembiayaanSumber PembiayaanSumber PembiayaanSumber Pembiayaan

Sistem nasional jaminan sosial umumnya dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan utama
sebagai berikut:

Iuran jaminan sosial yang dibayar oleh majikan dan atau pekerja.

Pajak, yang bisa berasal dari porsi pendapatan umum pemerintah ataupun pajak khusus.

Penghasilan investasi.

Pembiayaan tunai dari pihak swasta atau premi asuransi.

Meskipun demikian, sebagian besar sistem nasional jaminan sosial pada praktiknya didanai
oleh berbagai macam sumber dana (lihat tabel 5.3). Hal ini juga berlaku pada istem yang lebih
kecil seperti dana pensiun.

Perdebatan saat ini tentang tingginya pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial mungkin
menyembunyikan kenyataan bahwa banyak anggaran pemerintah yang mendapatkan manfaat
dari keberadaan sistem nasional jaminan sosial. Skema pensiun dini dan bantuan untuk
pengangguran di masa pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya menghasilkan surplus yang besar
di mana iuran ditarik, sementara jumlah pembayaran pensiun sedikit atau tidak ada. Surplus ini
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bisa saja diserap ke anggaran pemerintah baik dengan transfer langsung (seperti di Eropa Tengah
dan Timur) ataupun melalui cara pinjaman (seperti di banyak negara Afrika). Sebagian besar transfer
tersebut tidak pernah dikembalikan sementara untuk dana yang dipinjamkan, bunga pinjaman
yang dibayar rendah (seringkali negatif bila dibadingkan dengan laju inflasi). Untuk kasus-kasus di
atas, iuran jaminan sosial sebenarnya merupakan bentuk lain penarikan pajak.

Tabel 5.3. Tingkat iuran untuk skema nasional jaminan sosial pensiun, untuk negara-
negara tertentu

Skema bagian
pengusaha (%)

Total tingkat iuran
(% dari total

pendapatan yang
diasuransikan)

bagian
pekerja (%)

Iuran
pemerintah

Belgia

Perancis

Gabon

Jerman

Italia

Republik
Korea

Luksemburg

Pakistan

Polandia

Trinidad dan
Tobago

Amerika
Serikat

16.36

14.75

7.5

19.5

32.7

9

24

5

32.52  (termasuk
penyandang cacat)

8.4

12.4

8.86

8.2

5

9.75

23.81

4.5

8

5

16.26

5.6

6.2

7.5

6.55

3.5

9.75

8.89

4.5

8

tidak ada

16.26

2.8

6.2

subsidi tahunan

subsidi variabel

tidak ada

biaya bantuan
non asuransi

biaya bantuan
sosial serta
defisit
keseluruhan

sebagian biaya
administrasi

8 persen dari
pendapatan
yang
diasuransikan

subsidi jika
diperlukan

dana untuk
jaminan pensiun
minimum

seluruh biaya
bantuan sosial

biaya bantuan
khusus dan
bantuan
pemeriksaan
pendapatan

Sumber: Administrasi Jaminan Sosial Amerika Serikat, op. cit.
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Pemerintah sering merasa tidak mampu membiayai pengeluaran jaminan sosial dari
pendapatan pajak umum. Solusi yang lazim digunakan adalah dengan perundangan khusus agar
jaminan sosial didanai dari iuran wajib yang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang disebutkan
dalam perundangan tersebut. Walaupun demikian, pemerintah bisa juga secara eksplisit
mengamanatkan perusahaan swasta untuk mendanai dan menyediakan jaminan sosial, ataupun
menjadikan sumbangan tersebut sebagai inisiatif sukarela.  Sumbangan dari swasta tersebut, baik
secara wajib maupun sukarela, sering dilihat sebagai cara mudah untuk menekan pengeluaran
pemerintah (yang didefinisikan secara luas, termasuk pengeluaran jaminan sosial yang dibiayai
oleh iuran). Meski demikian, tidaklah benar apabila sumbangan swasta tidak memiliki dampak
pada keuangan pemerintah, karena ada hubungan tidak langsung yang nyata antara seluruh sarana
pembiayaan jaminan sosial dari pemerintah dan swasta. Selain dari pertanggungjawaban hukum
secara tidak langsung oleh pemerintah sebagai penjamin utama sebagian besar transfer sosial,
hubungan tersebut juga ditegaskan oleh agregat ambang keseluruhan beban sosial (baik
pemerintah maupun swasta) yang diterima oleh masyarakat. Kemungkinan sebagian besar orang,
yang diwajibkan untuk membayar iuran yang diperintahkan, akan menjadi tidak acuh–bergantung
pada jaminan kesetaraan–apakah pembayaran tersebut berbentuk iuran (atau pajak) ke badan
pemerintah atau premi ke lembaga swasta. Mereka siap menerima beban sosial pada tingkatan
agregat tertentu sebagai imbal balik untuk pelindungan hingga tingkat tertentu. Apabila beban
tersebut naik melewati derajat yang bisa diterima, strategi pengelakan pajak akan membebani
pendapatan pemerintah. Aturan umum kombinasi tingkatan iuran jaminan sosial dan pajak yang
cocok tidak ada. Hal ini harus diuji melalui proses uji coba (trial and error) dalam proses pembentukan
konsensus politik jangka panjang.

Meskipun demikian, ada indikasi perbedaan antarnegara–setidaknya  negara-negara yang
ada di tahap perkembangan yang sama–tidak semencolok dari yang diasumsikan. Hal ini
diilustrasikan gambar 5.3, yang membandingkan pengeluaran sosial (sebagai persentase dari PDB)
di dua negara industri maju, Swedia dan Amerika Serikat. Meski pengeluaran sosial bruto
pemerintah Swedia dua kali lipat pengeluaran Amerika Serikat, total pengeliaran sosial netto kedua

Gambar 5.3. Persentase PDB pos pengeluaran sosial, 1995
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negara memiliki besaran yang sama. Penjelasan hal ini ada dua: sebagian besar pengeluaran
sosial di Amerika Serikat, terutama untuk perawatan kesehatan dan pensiun, dikelola swasta,
sementara di Swedia sebagian besar pengeluaran sosial yang setara oleh pemerintah ditutup
oleh pajak. Walaupun total pengeluaran netto di kedua negara tersebut kira-kira setara, hasil yang
dicapai sama sekali berbeda, terutama karena pengeluaran sosial swasta terdistribusi secara lebih
tidak merata daripada yang dilakukan oleh pemerintah.

Peran tidak tergantikan pemerintah sebagai penjamin keuangan utama

Selain menanggung biaya keuangan langsung secara berkala, pemerintah juga menanggung
biaya tidak langsung atau bertanggung jawab untuk biaya yang potensial untuk dikeluarkan.
Pemerintah memegang peranan penting sebagai penjamin finansial, atau penanggung utama,
untuk skema jaminan sosial, bahkan untuk sistem jaminan sosial yang dikelola oleh swasta.24

Pertanggungjawaban pemerintah bisa mengambil bentuk eksplisit maupun implisit.
Pertanggungjawaban eksplisit muncul saat undang-undang asuransi sosial menetapkan bahwa
pemerintah akan menutupi defisit yang ada di sistem. Jaminan pembayaran jenis ini diberlakukan
di beberapa negara, baik di Eropa Barat maupun Eropa Timur dan Tengah (contohnya Bulgaria).
Pemerintah juga memiliki pertanggungjawaban eksplisit saat negara menjamin sejumlah bantuan
keuangan minimum, dengan cara menambah pensiun untuk pensiunan yang pensiunnya berada
di bawah ambang yang ditentukan. Besarnya pertanggungjawaban tidak langsung tersebut bisa
sangat dipengaruhi oleh penurunan keseluruhan tingkat keuntungan aset pensiun dan oleh
gangguan pasar akibat turunnya harga aset.

Jaminan implisit muncul jika–sebagai hasil tekanan politik–pemerintah harus menyelamatkan
sistem jaminan sosial yang macet, baik yang dikelola oleh swasta ataupun yang berbasis masyarakat
(contohnya Baô-Kur, sistem rakyat di Turki untuk wiraswasta). Bahkan jika pemerintah menolak
untuk menyelamatkan skema jaminan yang terbelit masalah keuangan serius, pemerintah justru
bisa menghabiskan lebih banyak dana untuk membayar bantuan sosial pemerintah untuk mereka
yang manfaat lainnya (misalnya pensiun atau bantuan tunai jangka pendek) tidak dibayarkan ataupun
dikurangi.

Oleh karena itu, melalui jaminan keuangan eksplisit ataupun implisit, pemerintah menyediakan
jaminan ganda untuk sistem transfer sosial pemerintah maupun swasta, bahkan mekipun tidak
ada manfaat langsung yang dirasakan secara finansial. Pemerintah tetap menjadi penjamin utama
skema nasional jaminan sosial dan harus menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan
sepantasnya.

Globalisasi dan pembiayaan jaminan sosial

Meski untuk waktu yang lama pilihan kombinasi jaminan sosial dan sarana pembiayaan
pemerintah yang digunakan semata bergantung pada konsensus dan pilihan nasional, tekanan
global yang ada sekarang memberikan tanda pada banyak pemilihan kebijakan nasional. Saat ini,
tekanan tersebut hanya dapat diringankan–meski tidak seluruhnya–dengan langkah-langkah
kebijakan domestik. Pemerintah tidak bisa menggunakan seluruh sarana perundangan untuk
meningkatkan pendapatan tanpa langsung mengurangi tingkat perlindungan. Tak hanya itu,
langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan juga bisa dilakukan, seperti menaikkan usia
pensiun. Pada saat yang bersamaan, proses produksi harus disesuaikan untuk mengakomodasi
tenaga kerja yang lebih tua.

24  Sehubungan dengan hal ini perlu dicatat bahwa menurut Konvensi No. 102 setiap negara yang meratifikasi harus menerima tanggungjawab umum
untuk penyediaan bantuan; negara tersebut harus menjamin bahwa studi penetapan asuransi tentang keseimbangan finansial dilakukan secara
periodis dan setiap sebelum dilakukan perubahan jumlah bantuan, tingkat premi asuransi, ataupun pajak yang dialokasikan untuk menutupi
pembiayaan darurat yang berkaitan.
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Walaupun demikian, tidaklah sulit untuk melihat bahwa pertambahan keterhubungan pasaran
dunia bisa lebih lanjut mengubah struktur pembiayaan perlindungan sosial. Globalisasi finansial
telah berkembang dengan cepat, sementara di saat yang sama peran bursa keuangan dalam
pembiayaan skema dana pensiun telah meningkat. Skema dana simpanan pensiun pemerintah
(seperti yang ada di Kanada, Perancis, dan Irlandia) yang ada saat ini di skema sekunder besar dan
skema yang diberlakukan di masa mendatang bisa menjadi pemain terkemuka di bursa keuangan
internasional. Karena hasil berbagai bursa tersebut saling berhubungan, maka jatah pensiun
pegawai di seluruh dunia menjadi saling bergantung satu dengan lainnya. Apabila suatu bursa
saham besar anjlok, atau apabila pasar saham secara kolektif menurunkan harga aset, jutaan pekerja
di seluruh dunia akan terpengaruh pada saat yang bersamaan.

Sebaliknya, banyak pekerjaan yang ada bergantung, baik secara langsung maupun tidak
langsung, pada keputusan investasi dana pensiun negara-negara maju. Saat ini makin banyak
badan keuangan internasional yang telah meminjamkan uang untuk membentuk atau mereformasi
sistem pensiun negara-negara maju. Pinjaman internasional dan dana hibah diserap oleh dana
sosial negara dan daerah. Bantuan internasional juga menyediakan dana untuk penanganan
bencana hingga subsidi sistem perawatan kesehatan nasional, dan lain lain. Untuk negara-negara
yang tergabung dalam Negara Miskin Sarat Hutang (HIPC, Heavily Indebted Poor Countries), IMF
dan Bank Dunia menyatukan keringanan hutang dengan penerapan kebijakan pengentasan
kemiskinan nasional. Upaya-upaya pembangunan dan inisiatif tersebut saat ini berjalan tanpa
koordinasi.

Menurut perkiraan ILO baru-baru ini, hanya diperlukan sebagian kecil PDB dunia untuk
mengentaskan sebagian besar orang-orang dengan kemiskinan parah yang ada di negara-negara
termiskin. Akan tetapi, mengorganisasi atau menyalurkan transfer dan menyampaikan bantuan
masih menjadi tantangan utama di skala global, termasuk bagi sejumlah negara. Dengan kampanye
peringanan hutang, badan keuangan internasional telah memuali langkah pertama. Pada 2000,
Sesi Khusus Sidang Umum PBB “Social Summit+5” menganjurkan pemerintah negara-negara yang
tertarik agar mempertimbangkan pembentukan Dana Solidaritas Dunia yang dibiayai secara
sukarela untuk mendukung pemberantasan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan sosial
di daerah-daerah termiskin di dunia.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa perluasan jaminan sosial tetap secara fundamental
menjadi tanggung jawab tiap negara. Meski komunitas internasional bisa menyediakan bantuan
sosial terkait krisis (dan bantuan pembangunan), upaya berkelanjutan untuk menyediakan jaminan
sosial tetap berada di masing-masing negara.

Kesimpulan

Bagian PDB untuk pengeluaran jaminan sosial, terutama di negara-negara berkembang,
saat ini diproyeksikan akan naik, seiring dengan berkembangnya sistem yang ada serta matangnya
skema tersebut. Di negara-negara industri, pengeluaran bisa terus naik apabila tidak tercapai
stabilisasi rasio ketergantungan manula dengan cara mengikutsertakan lebih banyak perempuan,
pemuda, dan pekerja usia tua dalam sistem tenaga kerja yang ada. Tantangan yang sesungguhnya
adalah di bursa tenaga kerja. Lapangan kerja yang ada haruslah mencukupi untuk semua tenaga
kerja yang ada.

Pada intinya, jaminan sosial adalah bagaimana mengelompokkan risiko, dan secara umum,
makin besar kelompok resiko tersebut, makin dapat diandalkan proteksi yang diberikan.
Ketergantungan pada skema yang menangani kelompok kecil atau pada tabungan individual
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menciptakan benefit yang besar serta ketidakpastian selama skema tersebut tidak distabilisasi
dan disubsidi oleh sumber nasional (bahkan internasional).

Cakupan hingga sejauh mana pinjaman digunakan dan diperlukan untuk pembiayaan
pembayaran bantuan, bergantung pada sifat bantuan dan karakteristik skema yang ada. Namun
pinjaman saja hampir tidak mungkin menyelesaikan semua masalah struktural finansial jangka
panjang di sistem nasional transfer sosial. Dari sudut pandang finansial, fiskal, ekonomi, dan sosial,
satu-satunya strategi jangka panjang yang layak untuk memelihara pengeluaran sosial di tingkatan
yang bisa diterima adalah dengan menurunkan tingkat ketergantungan.

Perlindungan sosial bisa diadakan melalui skema jaminan sosial maupun oleh swasta.
Pemerintah memegang peranan yang tidak tergantikan sebagai penjamin keuangan skema jaminan
sosial dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab, baik eksplisit maupun implisit, dalam
hubungannya dengan penyediaan bantuan oleh pihak swasta. Adanya hubungan antara alat
pembiayaan nasional bisa dipakai untuk membiayai jaminan sosial. Pada akhirnya, tidak ada aturan
umum mengenai batas pajak dan iuran jaminan sosial yang bisa diterima. Level transfer sosial
suatu bangsa lebih mencerminkan nilai-nilai sosial daripada batas kemampuan ekonomi.

Meskipun demikian, tantangan jangka panjang dalam membiayai jaminan sosial adalah
masalah global maupun nasional. Jika pemain ekonomi global diperbolehkan melemahkan
wewenang negara untuk memungut pajak dan iuran jaminan sosial, maka perlindungan sosial,
yang mencapai kemajuan hebat di abad ke-20, akan menghadapi ketidakpastian yang besar di
abad ke-21. Pemerintah harus bekerja bersama untuk menjaga kedaulatan mereka di area-area
penting ini.
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Kini terdapat berbagai bentuk perlindungan sosial, tergantung pada kebutuhan dan pola
pengembangan sosial dan ekonomi dari bangsa atau masyarakat yang mengembangkannya.
Perlindungan sosial dapat disediakan dalam jaringan keluarga dan komunitas, serta dari lembaga
kemasyarakatan, perusahaan serta pasar, dan lembaga publik. Belakangan ini komunitas
internasional–sebagaimana dibuat jelas di Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Sosial (Social
Summit) di Kopenhagen pada 1995 dan “Social Summit+5” di Jenewa pada 2000–lebih
memperhatikan kebijakan sosial global.

Bab-bab sebelumnya sudah menunjukkan cakupan perlindungan sosial sudah mulai
berkembang dari dunia kerja sektor formal ke wiraswasta dan kerja sambilan di sektor informal.
Oleh karena itu, dibutuhkan keikutsertaan pemegang peranan sosial yang lebih beragam dalam
pembiayaan dan pengelolaan jaminan sosial. Karena itu bab ini berusaha meninjau berbagai bentuk
kemitraan dan dialog sosial yang dapat meningkatkan efektivitas dan cakupan perlindungan sosial
bagi semua.

Pemegang peranan dalam perlindungan sosial

Fungsi utama perlindungan sosial adalah memberikan jaminan pendapatan dan akses kepada
pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial yang mendasar. Terdapat berbagai pemegang peranan
yang terlibat, seperti keluarga dan jaringan solidaritas lokal, lembaga kemasyarakatan, perusahaan
dan pasar, pemerintah dan lembaga jaminan sosial, beserta komunitas internasional. Mitra sosial–
organisasi pengusaha dan pekerja–seringkali memegang peranan penting dalam pengembangan
dan pengelolaan jaminan sosial, juga skema pelengkap dalam sektor formal. Serikat pekerja harus
berkomitmen untuk meluaskan kegiatannya agar mencakup sektor informal. Apakah pekerja
informal dapat bergabung dengan serikat pekerja yang ada? Ya, agar membantu pekerja informal,
serikat pekerja harus dapat memberikan manfaat yang nyata beserta perlindungan lebih banyak.

Jaringan keluarga dan solidaritas lokal

Peran keluarga dalam menyediakan jaminan pendapatan sangat penting, apa pun tingkat
perkembangan negara tersebut. Jaminan pendapatan bagi yang muda dan (biasanya perempuan)
yang bekerja di rumah sebagai perawat yang tidak digaji dapat diberikan dengan berbagi
pendapatan pada tingkat keluarga. Keluarga juga cenderung menjadi sumber perawatan bagi
anak muda dan, sampai titik tertentu, bagi dewasa cacat dan lansia.

Peran keluarga dalam menyediakan jaminan pendapatan bagi anggota keluarga dewasa
yang sakit, cacat atau lansia berbeda-beda. Di beberapa negara Afrika dan Asia perannya masih
sangat penting; di tempat lain sudah semakin kecil akibat perkembangan sosial dan demografi.
Keluarga besar seringkali menjadi jaminan pendapatan pada hari tua, dan ini masih berlaku bagi
banyak orang yang masih belum dicakupi sistem jaminan sosial apa pun. Tentunya bila keluarganya
besar dan pendapatannya dibagi secara adil, mungkin tidak akan mencukupi. Keluarga yang paling
miskin terkadang dapat bergantung pada mekanisme solidaritas finansial pada tingkat komunitas
lokal.

Bab VI Memperkuat dan
memperluas dialog sosial
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Lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan yang membantu pertahanan jaminan pendapatan melalui
perlindungan sosial beragam: kelompok self-help yang menyediakan bantuan dalam bentuk tenaga
kerja, komunitas penabung, asosiasi, koperasi, komunitas manfaat bersama, badan keagamaan,
organisasi amal, dan lain-lain. Peran dan tujuannya berbeda-beda sesuai konteks nasional dan
lokal. Mereka mungkin menyediakan manfaat tambahan selain yang diberikan lembaga publik,
atau dirancang untuk menyediakan perlindungan sosial bagi yang tidak dicakupi sistem manapun.
Beberapa di antaranya bahkan mungkin tidak memiliki status hukum, sebagaimana halnya untuk
kelompok self-help yang menyediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja. Namun pada umumnya
kegiatan kelompok-kelompok ini diatur dan diawasi pihak yang berwenang.

Kisaran manfaat yang diberikan lembaga-lembaga ini cukup luas. Beberapa menekuni jaminan
makanan, yang lain menekuni asuransi kesehatan atau ketentuan pensiun, kompensasi kematian
atau kecacatan. Mereka pada umumnya dibiayai iuran penerima, terkadang dengan subsidi dari
tempat lain. Akibat dekatnya dengan penerima tunjangan, mereka biasanya menyediakan manfaat
yang sesuai dengan prioritas penerima.

Beberapa sistem asuransi sosial berakar pada komunitas manfaat bersama yang menjadi
semakin terpercaya dan dikonversi menjadi skema jaminan sosial wajib. Di beberapa negara mereka
terus berperan penting dengan manfaat suplementer sistem wajib, misalnya, pada ketentuan
pelayanan kesehatan atau pemberhentian. Di beberapa negara lain perannya terbatas pada
kelompok tepian. Secara garis besar, belakangan ini kontribusi mereka pada tingkat global
meningkat akibat peminggiran yang meluas dan kesenjangan perlindungan sosial wajib yang
semakin besar.

Perusahaan dan pasar komersial

Jaminan pendapatan dapat dibeli pada pasar komersial, misalnya bagi hari tua, kematian
dan kecacatan. Masing-masing kontrak meliputi biaya transaksi yang tinggi dan cenderung tidak
diikuti secara luas, kecuali pada negara di mana mereka dibuat wajib atau diberi manfaat dari
konsesi pajak yang cukup besar. Namun mereka mungkin penting bagi wiraswasta, yang memiliki
kesempatan lain untuk mendapatkan jaminan pendapatan yang terbatas.

Skema pensiun profesi merupakan bentuk lain dari jaminan pendapatan dari sektor swasta.
Mereka dapat ditangani penyedia komersial dalam hal perusahaan kecil, atau dilakukan sendiri
dalam hal perusahaan besar. Biaya transaksi skema ini jauh lebih rendah bagi perencanaan individu.
Biasanya skema ini tidak terbuka bagi orang yang tidak bekerja di perusahaan tersebut, sehingga
biaya pemasaran dihindari dan pemungutan premi atau iurannya cukup sederhana.

Walau skema profesi selama ini didirikan atas inisiatif dari pengusaha, kini banyak yang
dicakupi skema bersama atau di beberapa negara telah dibuat wajib oleh perundang-undangan.
Organisasi pengusaha dan serikat pekerja berperan penting dalam pengembangan skema pensiun
profesi, tidak hanya pada perusahaan individu, tetapi juga pada tingkat industri atau sektor. Peran
ini mungkin sangat penting pada negosiasi skema profesi juga bagi pengelolaannya. Beberapa
skema berjangkauan industri di negara seperti Amerika Serikat dijalani penuh oleh serikat pekerja.
Semakin besar peran dana pensiun pada pasar modal, permintaan pihak yang berkepentingan
untuk ikut serta dalam proses membuat keputusan mengenai investasi dana pensiun semakin
meningkat. Dengan milyaran dolar dari modal pekerja di pasar global, banyak organisasi tenaga
kerja nasional mengambil langkah untuk berusaha mengontrol dan mengarahkan dana ini untuk
kepentingan pekerja yang lebih luas.
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Pemerintah dan lembaga jaminan sosial

Di sebagian besar negara, pengaturan dan pengadaan manfaat sosial merupakan tanggung
jawab pihak berwewenang. Secara historis, perkembangan sistem perlindungan sosial nasional
seringkali mencerminkan keinginan pembuat regulasi untuk menyatukan beberapa skema wajib
yang dikembangkan perusahaan atau sektor secara terpisah. Jadi ini merupakan masalah pemastian
akses kepada hak sosial yang sama secara bertahap.

Struktur skema jaminan sosial seringkali menentukan susunan administrasinya. Karenanya
skema yang menyediakan manfaat universal dan berbasis kemampuan lebih mungkin dilaksanakan
negara. Tetapi terdapat jangkauan susunan institusional luas yang berkisar dari administrasi langsung
dari lembaga pemerintah sampai ketergantungan pada pengelolaan sektor swasta. Di mana
kebiasaan asuransi sosial (prinsip iuran) paling kuat, seperti di Perancis dan Jerman dan sebagian
besar Afrika, Asia juga Amerika Latin dan Karibia, skema biasanya dijalankan lembaga publik yang
diawasi dewan direktur atau komisaris dan yang pasti mandiri secara hukum. Biasanya dewan
bipartit atau tripartit, dengan perwakilan dari pengusaha, pekerja dan pemerintah, terkadang bagian
komunitas lain dan ahli seperti profesional di bidang perbankan atau medis juga dapat
berpartisipasi. Penglolaan sehari-hari skema berada di tangan kepala eksekutif yang kadang
diangkat oleh dewan atau menteri.

Di beberapa negara sedang berkembang, segmentasi administrasi merupakan penyebab
utama kurangnya fokus dan dorongan bagi kebijakan perlindungan sosial. Pembuat kebijakan
pemerintah seringkali berpusat pada menteri keuangan, yang cenderung berkepentingan khusus
pada pensiun. Berbagai kementerian lain, seperti ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial
dan urusan sipil, menjadi sebab dari skema jaminan sosial yang seringkali dikelola lembaga yang
berbeda. Tergantung jangkauan desentralisasi fiskal, pemerintah tingkat lokal juga memiliki peran
sendiri, terutama dalam hal bantuan sosial.

Komunitas internasional

Sejak akhir 1980-an, sudah semakin diakui bahwa komunitas internasional harus
mengembangkan tanggung jawab sendiri dalam urusan sosial. Tindakan sosial telah diterima
sebagai bidang pertama, sebab–menurut Resolusi 43/131 Sidang Umum PBB tertanggal 8
Desember 1988–kegagalan membantu korban bencana alam dan kondisi darurat “merupakan
ancaman terhadap nyawa manusia dan serangan terhadap martabat manusia”.

Standar ketenagakerjaan ini ditandai Social Summit 1995 sebagai landasan sosial
perekonomian dunia yang kini menjadi subjek Deklarasi ILO mengenai Prinsip Dasar dan Hak di
Tempat Kerja yang diangkat Konferensi Perburuhan Internasional pada  1998. Konsen landasan
sosial global dapat diperluas meliputi jaminan hak dasar dalam pendidikan, kesehatan dan
perlindungan sosial. Dalam pendidikan dan kesehatan, hak-hak tersebut dirancang sebagai tujuan
Social Summit di Kopenhagen, yakni pencapaian pendidikan dasar universal dan tingkat mortalitas
anak di bawah lima tahun yang kurang dari 45 dari 1.000 sebelum tahun 2015. Sesi Khusus tambahan
Sidang Umum PBB pada  2000 menyarankan penguatan “modal cakupan sistem perlindungan
sosial… untuk memenuhi kebutuhan orang yang terlibat dalam bentuk pekerjaan yang fleksibel”,
tetapi tidak merumuskan tujuan kuantitatif atau kerangka waktu.25

25 United Nations: Report of the Ad Hoc Committee of the Whole of the twenty-fourth Special Session of the General Assembly, A/S-24/8/Rev.1 (New
York, 2000).
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Kemitraan untuk perlindungan sosial

Selain penguatan peran berbagai pemegang peranan dalam perlindungan sosial yang sudah
dibahas, terdapat sejumlah cara untuk membangun kemitraan, di antaranya untuk meningkatkan
efektivitas jaminan sosial dan perluasan perlindungan sosial.

Peningkatan efektivitas jaminan sosial

Negara dapat memengaruhi sistem jaminan sosial dan efektivitasnya melalui beberapa cara:

Pengaturan dan pengadaan manfaat sosial.

Regulasi yang menentukan kewajiban pengusaha untuk mengadakan manfaat atau
perusahaan asuransi komersial yang bersedia atau dana pensiun swasta untuk mematuhi
standar yang disarankan.

Kebijakan fiskal, termasuk konsesi pajak untuk manfaat atau kontribusi jaminan sosial.

Ratifikasi Konvensi Jaminan Sosial ILO dan partisipasi dalam perjanjian jaminan sosial yang
bilateral dan multilateral.

Pilihan mengenai baiknya berbagai pendekatan ini menentukan struktur sistem jaminan sosial
secara keseluruhan. Ini membebani negara dengan tanggung jawab dan kesempatan menentukan
jauhnya keterlibatannya, kisaran dan tingkat perlindungan yang akan disediakan pasar dan
komunitas, rencana finansial dan pengaturan serta pengelolaan skema tersebut.

Mitra sosial, terutama perwakilan pekerja yang dicakupi, sudah lama dianggap penting dalam
perancangan dan pelaksanaan skema jaminan sosial. Rekomendasi No. 67 Tahun 1944 tentang
Jaminan Pendapatan menyatakan “administrasi asuransi sosial harusnya dipersatukan atau
dikoordinasi dalam sistem pelayanan jaminan sosial, dan pengiur melalui organisasi, harus diwakili
pada badan yang menentukan atau menasihati kebijakan administratif dan merancang legislasi
atau kerangka regulasi”. Berdasarkan ketentuan Konvensi No. 102 Tahun 1952 tentang Jaminan
Sosial (Standar Minimum), “di mana pelaksanaan tidak ditugaskan pada lembaga yang diatur
pihak yang berwewenang atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada perwakilan
rakyat, perwakilan perorangan yang dicakupi akan berpartisipasi dalam pengelolaan, atau terasosiasi
dengan kapasitas konsultatif, sesuai kondisi yang disarankan, hukum atau regulasi nasional juga
dapat menentukan partisipasi perwakilan majikan dan pihak yang berwewenang”. Persyaratan
serupa terkandung dalam instrumen yang lain, seperti Konvensi No. 128 Tahun 1967 tentang
Tunjangan Kecacatan, Hari Tua dan Ahli Waris, Konvensi Np. 130 Tahun 1969 tentang Pelayanan
Medis dan Tunjangan Sakit dan Konvensi No. 168 Tahun 1988 tentang Promosi Pekerjaan dan
Perlindungan terhadap Pengangguran.

Satu alasan mitra sosial berpartisipasi adalah skema yang, pada asuransi sosial seperti apa
pun, dibiayai sepenuhnya atau sebagian besar oleh iuran yang dibayar pengusaha dan pekerja
berdasarkan pendapatan. Namun dalam skema yang dibiayai penerimaan pajak dan dijalankan
oleh lembaga pemerintah, hubungan tripartit berperan penting dalam perbaikan kebijakan
sehingga sistem juga lebih responsif pada kebutuhan pekerja. Bentuk partisipasi lain dalam skema
ini juga dapat meningkatkan, misalnya komite konsultatif pasien dalam kasus pelayanan kesehatan.
Konvensi No. 168 mengharuskan pelaksanaan promosi pekerjaan dan perlindungan terhadap
pengangguran dipercayakan pada lembaga pemerintah, perwakilan pengusaha dan orang yang
dicakup sebagai penasihat.
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Dalam kerangka sistem iuran jaminan sosial, perusahaan pasti mendapatkan tanggung jawab
dalam pemotongan dan pembayaran iuran. Namun di beberapa negara, menurut aturan
ketenagakerjaan perusahaan diwajibkan menyediakan manfaat tertentu atau membuat rencana
yang pantas dengan perusahaan asuransi. Cara ini, yang disebut sebagai tanggung jawab
pengusaha, sudah luas penggunaannya dalam tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan
kehamilan. Akibat berbagai kekurangannya, asuransi sosial cenderung menggantikannya di bidang-
bidang ini. Namun beberapa tahun terakhir, kecenderungan membuat pengusaha menanggung
pembayaran tunjangan sakit tunai atau gaji sakit selama hari atau minggu pertama ketidakhadiran.
(Reformasi semacam ini dipicu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran akibat
sakit berjangka pendek dapat dikurangi bila pengusaha memiliki insentif finansial untuk mengambil
langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas masa kerja dan mengawasi ketidakhadiran
dari pekerjaan.)

Di banyak negara, tanggung jawab atas perlindungan sosial, terutama pensiun, dan pelayanan
kesehatan, berada di tangan perusahaan. Niat negara biasanya ditandai bahwa perusahaan (sampai
titik tertentu) menerima konsesi pajak bila memenuhi tanggung jawab. Pekerja dengan gaji yang
lebih rendah pada pekerjaan yang kurang memastikan, terutama perempuan, cenderung menerima
manfaat yang lebih sedikit dari skema sukarela pengusaha. Pengadaan perlindungan sosial dengan
cara ini mengakibatkan distribusi manfaat yang tidak adil.

Keputusan pemerintah di beberapa negara mampu memperluas skema pensiun profesi atau
swasta sehingga mencakup semua perusahaan dan pekerja dalam industri atau sektor tertentu.
Sistem yang dihasilkan termasuk skema asuransi sosial wajib dan skema swasta sukarela. Ia
menggabungkan kelebihan cakupan yang luas dan mengurangi risiko otonomi dari negara.
Landasan finansial yang sehat dari skema ini dan persyaratan absolut untuk dikelola bersama oleh
perwakilan pengusaha dan pekerja, mampu menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaannya.
Pengalaman di negara seperti Finlandia, Perancis dan Belanda menunjukkan bahwa jaminan-
jaminan dasar bisa memfasilitasi fungsi negara dalam regulasi. Sebaliknya, di negara yang biasa
bergantung pada skema perusahaan secara terpisah, sistem regulasi telah berkembang, dan
terkadang disertai pendirian mekanisme jaminan pensiun. Regulasi cenderung dianggap beban
oleh pengusaha dan sulit ditegakkan.

Beberapa negara, khususnya di Amerika Latin, memberi beberapa alasan yang mendukung
privatisasi sistem pensiun. Sejauh mana privatisasi dapat mewujudkan pengelolaan jaminan sosial
yang lebih baik? Perdebatan ini pada dasarnya bertingkat ganda: tingkat pertama berkaitan dengan
tanggung jawab mengadakannya, dan juga strukturnya, dan yang lain adalah pengelolaannya.

Pada tingkat structural, orang yang menentang prinsip asuransi sosial tetap berpendapat
bahwa ia terlalu melindungi individu dan menhapus kebebasan memilih. Telah dipertahankan
bahwa Negara harus mundur untuk memberikan tingkat perlindungan sosial yang minim sehingga
menciptakan dan mendukung lingkungan di mana rencana swasta dapat dibuat.

Pada tingkat administrasi atau institusional, telah ditegaskan bahwa lembaga asuransi sosial
tidak terpengaruh oleh persaingan pasar dan tidak diharuskan untuk mendapatkan keuntungan.
Berdasarkan pandangan ini, pembuat keputusan kurang memperhatikan dampak finansial dari
keputusan yang harus dibuat. Terdapat kecenderungan untuk berasumsi pengaruh persaingan
pasar mempunyai dampak yang pada umumnya positif. Namun pengalaman menunjukkan,
administrasi tabungan individu lebih mahal daripada yang dicatat jaminan sosial, karena perusahaan
pengelolaan dana pensiun (misalnya Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) di berbagai
negara Amerika Latin) mempunyai biaya pemasaran yang tinggi.
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Di sisi lain, banyak skema yang mengakui perlunya pemerintahan yang lebih baik dan
mengubah rencana institusionialnya untuk mencapai tingkat otonomi yang lebih besar atau
melibatkan sektor swasta dalam beberapa aspek administrasi. Skema publik cenderung memberikan
sebagian dari fungsinya, dan konsep serta praktik pengelolaan sektor swasta lain diperkenalkan
untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Menuju perlindungan sosial bagi semua

Jalan yang tepat untuk meluaskan cakupan bergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat
pembangunan ekonomi, kondisi sistem jaminan sosial dan tingkat informalisasi pekerjaan. Negara
industri tertentu telah mewujukan cakupan penuh bagi pribadi, tetapi tidak untuk yang lain. Alhasil,
perluasan negara ini dapat dicapai dalam konteks sistem yang berlaku. Bagi negara sedang
berkembang berpendapatan sedang, ini dimungkinkan cakupan universal dicapai melalui sistem
yang berlaku. Pada beberapa kasus lain, mungkin skema yang dirancang khusus dapat
dikembangkan dan didukung sehingga memenuhi kebutuhan pekerja pada sektor informal.
Mengingat kecilnya sektor formal pada negara sedang berkembang berpendapatan rendah, maka
skema yang dirancang khusus untuk kebutuhan pekerja informal harus diprioritaskan.

Skema asuransi mikrSkema asuransi mikrSkema asuransi mikrSkema asuransi mikrSkema asuransi mikro dan skema berbasis bidango dan skema berbasis bidango dan skema berbasis bidango dan skema berbasis bidango dan skema berbasis bidang

Sebagaimana dibahas pada Bab III, akses kepada pelayanan kesehatan merupakan salah
satu prioritas utama bagi pekerja informal, terutama pada negara berpendapatan rendah. Tingkat
kesuksesan skema asuransi mikro bergantung pada karakteristik badan yang mendirikan skemanya,
pada rancangannya dan konteks di mana ia berlaku. Pengaturannya harus berbasis pada
kepercayaan di antara anggotanya, yang ditunjang dengan  faktor kepemimpinan yang kuat,
termasuk landasan ekonominya, keberadaan sturktur partisipatif, struktur finansial dan administrasi
yang terpercaya. Perancangan skema sebaiknya mencakupi tindakan untuk mengontrol penipuan
dan penyalahgunaan, untuk mempromosikan bentuk partisipasi wajib, untuk membatasi biaya
dan mendukung pelayanan kesehatan yang mencegah dan menyembuhkan. Variabel penting yang
berkaitan antara lain tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan terjangkau (baik
publik maupun swasta) dan suasana pengembangan skema asuransi mikro yang mendukung.

Seperti telah dibahas pada Bab III, sebagian besar skema ini tetap kecil, dan karena itu
sangat penting untuk mengetahui mekanisme dan bentuk kemitraan apa yang mendukung
perluasan cakupan. Satu pilihan bagi skema seperti ini adalah melalui organisasi, sehingga mereka
dapat bernegosiasi secara lebih besar dibandingkan pemerintah dan penyedia kesehatan (publik
dan swasta), dan berbagi pengetahuan serta stabilisasi finansial yang lebih besar melalui re-asuransi.
Pendekatan lainnya adalah menekuni pemasaran asuransi mikro, sebab persentase populasi yang
dituju masih kurang memahami keuntungan yang diasuransikan. Perlu dilakukan penguatan
kredibilitas atas asuransi mikro berkaitan dengan pendekatan tersebut. Subsidi asuransi mikro
bisa menjadi jalan perluasan yang menjanjikan, tetapi ini bergantung sepenuhnya pada kapasitas
dan kemauan negara untuk mendistribusikan ulang pendapatan dari yang kaya ke yang miskin
melalui sistem perpajakan.

Berkembangnya skema asuransi mikro, dalam bentuk kemitraan lain boleh jadi juga
dibutuhkan. Skema seperti ini dapat bergabung dan/atau menerima dukungan organisasi
kemasyarakatan (koperasi dan serikat pekerja) yang lebih besar. Perusahaan swasta dan lembaga
jaminan sosial yang memiliki administrasi yang berfungsi baik juga bisa dilibatkan. Belajar pada
pengalaman sukses bisa ditunjukkan perlunya dua macam perubahan: pada budaya dan pengaturan
organisasi yang terlibat beserta hubungan dan bentuk kerja sama antarorganisasi.
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Peran pemerintah sangat penting bagi peningkatan skema ini. Pemerintah lokal dapat
berperan penting dalam mendirikan perlindungan sosial berbasis bidang–dalam kemitraan dengan
lembaga kemasyarakatan. Pada tingkat nasional, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa
pengalaman tertentu dapat dicontoh untuk mencakup profesi, sektor dan bidang lain. Selain itu,
pemerintah dapat mewujudkan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan skema asuransi
mikro. Melalui regulasi, perlu adanya klarifikasi hubungan antara peran asuransi mikro dan sistem
asuransi sosial wajib, untuk mencegah penghindaran dari iuran dan untuk mempromosikan di
jangka panjang, hubungan yang lebih erat antara keduanya. Dalam asuransi kesehatan, berbagai
fungsi dapat dibedakan:

 (i) Mempromosikan asuransi kesehatan melalui rekomendasi berdasarkan rancangan (susunan
manfaat, afiliasi dan administrasi) dan pendirian sistem manajemen informasi.

(ii) Pengawasan dan regulasi asuransi, dalam konteks peraturan untuk pelaksanaan skema yang
efisien dan transparan.

(iii) Peningkatan dan desentralisasi pengadaan pelayanan kesehatan, yang merupakan
prasyaratan bagi pengembangan asuransi mikro di banyak negara.

(iv) Mengusahakan dan mengatur pelatihan, antara lain berdasarkan promosi dan pengawasan
kegiatan yang disebut pada (i) dan (ii).

(v) Pembiayaan (bersama) akses golongan berpendapatan rendah kepada asuransi kesehatan,
mungkin melalui subsidi atau iuran yang setara.

Serikat pekerja dan pengusaha juga berperan penting dalam pendirian dana khusus di tingkat
pusat maupun provinsi–misalnya bagi pekerja bangunan–dan mencoba skema perlindungan sosial
yang berbasis bidang. Serikat pekerja akan memastikan bahwa manfaat yang disediakan cocok
dengan prioritas pekerja, sementara organisasi pengusaha meyakinkan anggotanya untuk
memenuhi kewajiban beriuran.

Asuransi sosialAsuransi sosialAsuransi sosialAsuransi sosialAsuransi sosial

Seperti dibahas pada Bab III, terdapat berbagai cara untuk memodifikasi dan mereformasi
program asuransi sosial untuk mewujudkan cakupan yang lebih luas. Sebagai penjamin program-
program seperti ini, tentunya pemerintah berperan penting. Namun mitra sosial juga dapat
mewujudkan perluasan manfaat asuransi sosial bagi pekerja yang belum dicakupi, beserta tenaga
kerja kontrak atau sambilan pada perusahaan di sektor formal. Mitra sosial, khususnya serikat
pekerja, dapat mendorong tindakan yang memperluas cakupan sehingga melibatkan perusahaan
kecil. Pelatihan dan peningkatan kesadaran, diikuti konsultasi dan dialog dengan pemerintah
menjadi jalan ideal bagi cakupan yang lebih luas.

Manfaat sosial berbasis pajakManfaat sosial berbasis pajakManfaat sosial berbasis pajakManfaat sosial berbasis pajakManfaat sosial berbasis pajak

Pembiayaan bantuan sosial dan manfaat universal lebih baik dilakukan pemerintah pusat,
karena kebutuhan daerah miskin tidak dapat dipenuhi tanpanya. Ini menjamin bahwa orang di
semua daerah negara memiliki akses yang sama kepada manfaat dasar, yang perlu diadaptasi bila
diperlukan sehingga memperhitungkan perbedaan biaya hidup. Pemerintah daerah dapat
menambah manfaat yang diterima, misalnya untuk perumahan, makanan atau pekerjaan. Di
samping itu pemerintah daerah–ketika bekerja sama dengan institusi lokal–dapat berperan penting
dalam penyediaan manfaat.
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Sebagaimana dibahas pada Bab I, permintaan untuk tindakan yang mendukung bantuan
sosial sementara–seringkali dibiayai sumber daya internasional–telah meningkat pada negara yang
terpengaruh perang, dan krisis. Pada jangka panjang, komunitas internasional menjanjikan
kontribusi pada pencapaian tujuan sosial seperti penurunan kemiskinan dan pendidikan dasar
yang universal. Dalam konteks ini, sumber daya internasional dapat digunakan untuk membiayai
tunjangan anak, terutama untuk mengurangi pekerja anak dan mendukung kehadirannya di sekolah,
beserta manfaat bantuan sosial, yang–ketika digabungkan dengan kebijakan lain– akan
berkontribusi secara signifikan pada penurunan kemiskinan.

Kesimpulan

Bab ini mencoba mengurai peran berbagai pemegang peranan yang terlibat dalam jaminan
pendapatan dan perlindungan sosial, dari keluarga dan jaringan solidaritas lokal sampai komunitas
internasional. Pemerintah pusat, pekerja dan pengusaha merupakan mitra inti, tetapi kemitraan
ini harus diperluas untuk membuat jaminan sosial lebih efektif dan mendukung perlindungan sosial
bagi pekerja berpendapatan rendah yang merupakan wiraswasta dan bagian dari sektor informal.
Diperlukan hubungan yang lebih baik di antara pemerintah pusat maupun lokal, termasuk
antarkementerian (sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain) yang berbeda. Peran
penting harus dipegang pemerintah di tingkat daerah, yang secara langsung mewakili pekerja di
sektor informal (seperti koperasi dan komunitas manfaat bersama) dan organisasi penengah yang
menguntungkan pekerja berpendapatan rendah.

Selain itu, terdapat kesempatan bagi kemitraan dengan institusi finansial swasta, misalnya
dalam kasus skema asuransi sosial yang membutuhkan layanan manajemen investasi atau skema
asuransi mikro yang memerlukan reasuransi atau pelayanan khusus. Pada tingkat internasional,
peran baru harus diterima komunitas internasional, misalnya yang berkaitan dengan definisi
kebijakan sosial global dan pembiayaan (bersama) manfaat sosial.
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Bab-bab sebelumnya telah meninjau beberapa permasalahan kunci, beberapa di antaranya
merupakan tantangan bagi penerapan konsep jaminan sosial, sementara yang lain menunjuk pada
kelemahan-kelemahan yang menghambat efektivitasnya. Di banyak negara, pada saat kebutuhan
perlindungan sosial semakin meningkat, mekanisme untuk menanganinya dianggap kurang
mencapai sasaran oleh sebagian besar orang. Khusus di negara sedang berkembang, banyak
orang yang memiliki pekerjaan namun tidak mendapat akses terhadap perlindungan sosial yang
mendasar dan hidup dalam kemiskinan. Namun, kita perlu meletakkannya dalam perspektif dan
mencatat bahwa di antara berbagai masalah tersebut, ada juga kisah sukses di beberapa daerah
dalam mengadakan keamanan pendapatan dan akses kepada pelayanan kesehatan bagi jutaan
orang. Tanggapan yang tepat bagi tantangan ini adalah dengan memusatkan perhatian pada
perbaikan kelemahan-kelemahan ini dan membedakannya dari konsep jaminan sosial, yang tetap
kuat dan sah. Laporan ini memberikan agenda bagi pengembangan inisiatif reformasi dan berpusat
pada permasalahan tersebut.

ILO menetapkan tujuan utama pada peningkatan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dengan kondisi bebas, setaraan, aman
dan bermartabat. Jaminan sosial merupakan bagian dari pekerjaan yang layak dan diakui sebagai
hak asasi. Salah satu dari empat tujuan strategis ILO–untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas
perlindungan sosial bagi semua–ditujukan pada penyediaan hak tersebut. Mandat dan struktur
ILO sangat relevan bagi tantangan ini, sebab–dan ini memang merupakan tujuan dari pekerjaan
yang layak–mampu menunjukkan pada kebutuhan akan hubungan antara pekerjaan dan kebijakan
perlindungan sosial. Dampak bagi program ILO dan struktur yang diharapkan dibahas pada bab
terakhir ini. Untuk menanganinya, ILO mengembangkan program terintegrasi dengan komponen
sebagai berikut:

Penelitian dan pengembangan kebijakan.

Menyediakan kerangka normatif melalui penetapan standar.

Kerja sama teknis dan tindakan lain.

Penelitian dan pengembangan kebijakan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat fondasi ILO mengenai perluasan
perlindungan sosial, dan membuat skema yang lebih efektif dan adil. Ini tentunya memerlukan
penelitian dan analisa masalah terkait dengan pengadaan jaminan sosial yang efektif, skema
pembiayaan dan tatakelola, dan pembandingan dengan skema lain yang dianggap telah berhasil.
Tujuannya adalah: (i) untuk lebih memahami sifat dasar, sebab dan akibat kelemahan skema, (ii)
merumuskan strategi pengembangan mekanisme perlindungan sosial yang efektif, dan (iii) untuk
mengembangkan kerangka kebijakan perlindungan sosial ILO melalui sejumlah komponen seperti:

Bab VII Implikasi bagi pekerjaan ILO
di masa depan
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(i) Menganalisa kelemahan jaminan dan efektivitas dengan:

Meninjau ulang tren statistik mengenai jaminan sosial dan pengeluaran sosial untuk
mencatat tingkat ketersisihan.

Pengumpulan data mengenai pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran bagi golongan
yang tidak mendapat jaminan sosial, termasuk yang berada dalam sektor informal, untuk
meninjau kebutuhan akan perlindungan sosial dan kapasitas beriuran pada taraf rumah
tangga dan lokal.

Mengidentifikasi faktor yang berkontribusi pada tidak terjangkaunya orang oleh jaminan
sosial.

Mengidentifikasi faktor yang menghambat efektivitas skema.

Sektor perlindungan sosial bertanggung jawab atas program khusus mengenai perluasan
jangkauan jaminan sosial. Pada dua tahun ini, penelitian pada tren statistik cakupan dan
pengeluaran sosial beserta efektivitas upaya memperluas perlindungan sosial termasuk dalam
program ini. Pendirian program pengamatan perlindungan sosial juga perlu dipertimbangkan
untuk mengawasi kemajuan perwujudan konsep pekerjaan yang layak.

(ii) Mengidentifikasi dan mengembangkan mekanisme perlindungan sosial yang efektif dengan:

Mengevaluasi efektivitas upaya untuk memperluas perlindungan sosial melalui jaminan
sosial wajib dan skema asuransi mikro dan kaitannya.

Meninjau ulang peran pelaku sosial untuk menentukan kondisi di mana mereka dapat
bekerja sama untuk memperluas atau meningkatkan perlindungan sosial.

Menguji pilihan rancangan dan pembiayaan melalui penilaian kelayakan skema:

Untuk bagian tertentu dari angkatan kerja.

Dibiayai pemasukan pajak, bukan oleh iuran.

Untuk mendukung skema asuransi mikro melalui mekanisme semacam reasuransi.

Untuk bantuan finansial internasional bagi perlindungan sosial yang mendasar di
negara yang keadaannya paling buruk.

Menelusuri berbagai pilihan jaminan dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan
perlindungan sosial di negara yang mengalami krisis atau bencana alam dan konstruksi
(ulang) sistem jaminan sosial.

Menentukan kaitan antara perlindungan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan, misalnya
antara program pengembangan asuransi mikro dan perusahaan mikro dan antara skema
tunjangan pengangguran, bantuan sosial dan kebijakan bursa tenaga kerja yang aktif.

Mengidentifikasi cara yang dapat digunakan perlindungan sosial agar berkontribusi
pada kesetaraan gender melalui rancangan manfaat yang menjamin persamaan
perlakuan dan mengurangi ketidakadilan di bursa tenaga kerja, juga dalam pembagian
kerja antara laki-laki dan perempuan.

 (iii) Mengembangkan kerangka kebijakan ILO yang memperhitungkan penelitian dan
pengalaman yang menyediakan dasar bagi panduan kebijakan untuk meningkatkan
jangkauan dan efektivitas skema perlindungan sosial. Ini berarti harus ada evolusi strategi
nasional atau internasional yang baru atau alternatif untuk membiayai sistem transfer sosial.
Perlu diingat, penetapan standar ILO yang relevan selalu melibatkan penelitian pada
pengembangan jaminan sosial. Penelitian tersebut berusaha mencari kekurangan pada
berbagai bagian jaminan sosial yang menggunakan standar mutakhir baru dan mengevaluasi
keseluruhan dampak nyata dari standar tersebut di  negara-negara anggota.
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Merumuskan kerangka normatif melalui penetapan standar

Pada prinsipnya, semua orang berhak atas jaminan sosial, dan standar internasional harus
mencerminkan hak tersebut dan memfasilitasi pelaksanaannya. Sebagaimana telah dibahas
sebelumnya, sebagian besar standar jaminan sosial ILO berpusat pada penerima gaji di sektor
formal dan tidak langsung cocok dengan kebutuhan dan kondisi wiraswasta serta yang bekerja
secara tidak rutin atau fleksibel di luar hubungan pengusaha-pekerja biasa. Bagaimana sebaiknya
standar ILO berkontribusi pada perluasan jaminan sosial agar bisa menjangkau yang belum
terjangkau?

Ini merupakan bidang yang sulit, karena pertimbangan yang saling bertolak belakang
diperparah dengan rumit serta beragamnya hubungan kerja dan keinginan pengusaha dan pekerja
untuk menghindari pembayaran iuran. Pekerja sebanyak-banyaknya dibawa ke dalam cakupan
skema jaminan sosial berdasarkan prinsip solidaritas dari keanggotaan wajib dan perlakuan sama.
Pada dasarnya, orang yang memiliki kriteria pekerja, sementara atau paruh waktu, harus
diperlakukan sebagai pekerja untuk keperluan jaminan sosial, dan pengusaha diharapkan patuh
dengan kewajiban yang berlaku.

Namun semua ini sulit untuk dilakukan. Bagi wiraswasta atau yang berada dalam hubungan
pengusaha-pekerja yang sangat renggang, pendekatan lain dapat dibenarkan. Wiraswasta yang
sukses dapat dibawa ke dalam skema jaminan sosial yang sama dengan karyawan atau dijangkau
dengan skema lain yang didasari prinsip sama. Wiraswatawan yang tingakatnya lebih rendah lebih
baik dijangkau dengan skema khusus, yang tergantung pada faktor fiskal dan ekonomi dan kapasitas
mereka untuk beriuran. Ini merupakan tingkat perlindungan sosial yang tingkatnya lebih rendah.
Karenanya formula standar untuk mendukung perluasan perlindungan sosial berdasarkan hal ini,
perlu dipertimbangkan. Standar seperti ini dapat menegakkan hak atas jaminan sosial sebagaimana
tercantum pada Kovensi Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, meminta
komitmen dari pemerintah dan mitra sosial untuk menjelaskan dan melaksanakan strategi untuk
memperluaskan perlindungan sosial, dan menerapkan indikator statistik untuk mengukur kemajuan
menuju jangkauan universal. Di samping itu, standar dapat menyediakan rekomendasi bagi panduan
untuk merancang, mengelola dan melaksanakan skema perlindungan sosial serta untuk
mengembangkan kebijakan dan strategi nasional dan internasional.

Tingkat jaminan sosial yang berbeda bagi golongan pekerja merupakan permasalahan rumit
dari segi prinsip dan tatakelola. Sangat penting untuk membedakan golongan ini sebisa mungkin,
sebab bila tidak pengusaha atau pekerja dapat memilih skema mana yang akan digunakannya
termasuk tingkat premi yang akan dibayar. Itu jelas merugikan bagi solidaritas antar pekerja dan
dapat mengakibatkan penurunan kualitas perlindungan yang sudah dicakupi.

Selain itu, penetapan standar baru juga dapat dipertimbangkan bagi perlakuan yang sama
antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana telah dibahas pada Bab IV, perempuan merupakan
mayoritas di pekerjaan paruh waktu, berpendapatan rendah, tidak menentu dan berbahaya, yang
seringkali berada di luar jangkauan jaminan sosial. Sebagian besar perempuan juga menanggung
tanggung jawab atas anak sehingga peluang untuk menabung bagi tunjangan jaminan sosial
berkurang. Di samping itu kondisi di kebanyakan masyarakat usia pensiun perempuan masih lebih
rendah, sehingga dapat mempersulit mereka dalam memenuhi syarat menerima manfaat atau
tunjangan (penuh).

Di sisi lain, laki-laki juga menghadapi perlakuan yang tidak sama, sebab di banyak negara
tunjangan ahli waris hanya diberikan kepada janda. Karenanya penetapan standar baru dapat
mencakupi: perlakuan yang sama dalam hak atas tunjangan hari tua, perlakuan yang sama dalam
tunjangan ahli waris, pembagian hak atas pensiun dalam perceraian, dan perhitungan atau akses
kepada tunjangan bagi orangtua dengan tanggung jawab keluarga.
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Dari semua cabang jaminan sosial yang dibahas dalam Konvensi No. 102, satu-satunya yang
tidak dikenai standar khusus ILO adalah tunjangan anak dan keluarga. Sebagai upaya efektif dalam
melawan terjadinya perburuhan anak dan kemiskinan, serta untuk mempromosikan kesetaraan
gender, hal ini mungkin baik untuk dipertimbangkan sebagai standar di masa depan.

Perubahan sosial dan demografi yang terjadi sejak pengangkatan Konvensi No. 102 Tahun
1952 telah menyebabkan terjadinya bentuk jaminan sosial yang baru, terutama:

Tunjangan orangtua, untuk menggantikan penghasilan orangtua selama masa cuti untuk
merawat anak yang masih muda atau sakit, yang disebut dalam Paragraf 10(3) dari
Rekomendasi No. 191 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan.

Asuransi perawatan jangka panjang, yang melindungi orang dari biaya yang luar biasa tinggi
yang mungkin harus dibayar bila tidak mampu menghidupi diri sendiri serta menangani
tugas sehari-hari.

Penetapan standar baru juga dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda: standar baru,
merevisi standar, atau aturan yang ditambahkan pada konvensi yang berlaku. Badan Pengurus
Kantor Perburuhan Internasional memutuskan bahwa tujuh konvensi jaminan sosial terbaru dan
telah meminta Negara Anggota untuk memberitahu Kantor Perburuhan Internasional mengenai
hambatan dan kesulitan yang dihadapi yang mungkin dapat mencegah atau menunda ratifikasi
dan, terkadang, kemungkinan munculnya kebutuhan akan revisi konvensi-konvensi ini. Tujuh
konvensi ini harus ditambah dengan Konvensi No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan.

Karena kerumitan faktor dalam pengembangan skema jaminan sosial untuk mencapai sasaran
yang dibahas pada awal bab ini, juga hubungan yang saling bergantung di antara faktor ini, tidak
pantas untuk mengambil tindakan normatif secara terpisah dan tanpa gambaran arah dari tindakan
tersebut.

Walaupun diskusi laporan ini dapat memberikan pemahaman mengenai hal ini, kerumitan
dan masalah teknis yang berada di bidang ini mengharuskan tindakan yang lebih rinci. Standar
jaminan sosial pantas diterapkan pada “pendekatan terintegrasi” baru bagi tindakan normatif di
masa depan yang disetujui sebagai percobaan oleh Badan Pengurus pada Sesi ke-279 pada
November 2000.26 Tahap pertama dalam pendekatan ini adalah untuk membuat berbagai daftar
standar yang berlaku dan kegiatan yang berhubungan dengannya pada bidang yang dipilih. Analisa
mendetail ini perlu dibahas pada diskusi tripartit pada Konferensi Perburuhan Internasional sehingga
membuat perumusan rencara kerja yang terintegrasi di bidang tersebut. Rencana kerja seperti ini
dapat mengidentifikasi subjek penetapan standar baru, menentukan tujuan dan bentuk standar
yang baru dan direvisi, memberi arah bagi promosi standar yang berlaku dan menyusun garis
besar bidang untuk kerja sama teknis yang relevan. Diskusi ini juga dapat mengidentifikasi
pertanyaan yang, karena sebab sifat teknisnya atau alasan lain, tidak bisa menjadi subjek bagi
konvensi atau rekomendasi dan harus ditangani dalam bentuk lain seperti standar praktik atau
buku panduan. Dalam tahap ketiga, Badan Pengurus dapat menarik kesimpulan dalam konteks
prosedur biasa dari diskusi konferensi, termasuk pemilihan untuk penetapan standar dan revisi
sebagai bagian dari agenda konferensi.

Mengingat pentingnya topik ini, diskusi ini dapat dianggap sebagai pembahasan awal
permasalahan jaminan sosial, tantangan dan prospek yang akan memungkinkan klarifikasi kegiatan
ILO pada bidang ini di masa depan. Dengan latar belakang hasil dari diskusi ini, dan bila konferensi
ini merasa tepat, Kantor Perburuhan Internasional dapat memulai penelitian secara mendetail
mengenai kegiatan ILO yang berhubungan dengan standar di bidang jaminan sosial dalam konteks

26 Untuk penjelasan lengkap, lihat GB.279/4.
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pendekatan terintegrasi.27 Badan Pengurus dapat meneliti ketepatan waktu dari proses ini terkait
atas masukan yang muncul pada konferensi.

Kerjasama teknis dan bentuk tindakan lain

Kantor Perburuhan Internasional, baik melalui Sektor Perlindungan sosial atau ahli jaminan
sosial pada tim multi-disipliner, memberikan jasa penasihat teknis dan melaksanakan program
kerja sama teknis sesuai dengan permintaan mengenai jaminan sosial dari Negara Anggota. Tujuan
utama program jaminan sosial ILO adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintah, skema jaminan
sosial, mitra sosial serta LSM untuk memastikan keberlanjutan reformasi secara jangka panjang,
dan program pelatihan diberikan prioritas tinggi pada sebagian besar proyek kerja sama teknis.
Kebijakan perlindungan sosial sebaiknya didasari analisa finansial, fiskal dan ekonomi yang baik,
dan ILO akan terus menyediakan jasa aktuaria dan analisa anggaran sosial bagi konstituantenya.
Selain itu, inisiatif QUA TRIN akan menyediakan pelatihan khusus bagi manajer keuangan pada
sistem ini.

Semakin banyak negara meminta bantuan teknis dari ILO untuk perluasan perlindungan
sosial, maka akan semakin baik bagi golongan angkatan kerja yang belum dijangkau atau bagi
kelompok yang baru atau yang belum terlindungi sebelumnya. Kesempatan untuk memperluas
skema jaminan sosial untuk menjangkau lebih banyak orang, masih terpapar luas. Tetapi seringkali
prasyaratnya adalah bantuan teknis untuk menangani kelemahan pemerintah dan legislatif dan
untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan institusi bila mereka akan menerima tanggung jawab
baru. Ini termasuk analisa yang mendalam mengenai struktur finansial skema ini, yang dapat
dilakukan secara makro melalui analisa anggaran sosial.

Pilihan tindakan lain adalah membantu pemerintah dan pemegang peranan sosial dalam
merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif. Di bidang asuransi sosial yang
wajib, ILO memberikan bantuan teknis untuk mengembangkan kebijakan, persiapan rancangan
legislasi dan pelaksanaan administratif dari skema tunjangan kesehatan, hari tua, kecacatan,
kematian, kecelakaan kerja, penyakit, kehamilan dan keluarga. Prioritas tertinggi diberikan pada
bantuan teknis untuk memperluas perlindungan sosial bagi golongan yang belum terjangkau. ILO
juga membantu dengan pengembangan dan pengelolaan skema bantuan sosial yang terjangkau
bagi negara berpendapatan rendah dan konsisten dengan kebijakan anti-kemiskinan yang lain.

Di beberapa negara, ILO dan khususnya program STEP, memusatkan perhatian pada asuransi
kesehatan, yang merupakan kebutuhan perlindungan sosial utama bagi pekerja di sektor informal.
ILO menyediakan bantuan dalam melakukan studi kelayakan yang bertujuan menilai bagaimana
dan dengan kondisi apa kegiatan perdana dapat dilaksanakan dan digandakan secara sukses.
Berdasarkan pengalaman, ILO mengembangkan alat yang praktis serta materi pelatihan bagi
pemegang peranan sosial untuk membantu dalam perumusan kebijakan termasuk tindakan mereka
dalam asuransi mikro, dan juga menyediakan jasa jaringan bagi kelompok sosial dan tenaga kerja
yang terlibat dalam asuransi mikro.

Penetapan ketentuan baru jaminan sosial bagi yang belum terjangkau mengharuskan
persiapan buku panduan praktis dan pendistribusian luas informasi mengenai ketentuan tersebut.
Standar ILO yang berlaku harusnya memberikan kerangka bagi kerja sama teknis dan penelitian,
juga harus dilaksanakan mengenai sinergi antara standar, bantuan teknis, pertemuan dan kegiatan
di bidang struktur, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sebisa mungkin
sesuai dengan tujuan ILO.

27 Harus diingat bahwa pada sesi ke-282 (November 2001) Badan Pengurus akan meneliti masalah konsultasi lanjutan mengenai instrumen jaminan
sosial akibat keputusan Badan Pengurus berdasarkan rekomendasi yang dibuat Working Party Kebijakan mengenai Revisi Standar Komite Bidang
Hukum dan Standar Perburuhan Internasional. Lihat GB.279/11/2, Lampiran I, para. 54.
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Lampiran

Usulan poin-poin diskusi

1. Bagaimana konteks global yang terus berubah mempengaruhi kemampuan Negara Anggota
untuk mempertahankan atau memperluas masalah jaminan sosial?

2. Di banyak negara, jaminan sosial yang memadai hanya masih dinikmati segelintir masyarakat.
Mengapa ini terjadi? Bagaimana Negara-negara Anggota ILO dan para mitra sosialnya dapat
mewujudkan hak atas jaminan sosial menjadi kenyataan bagi seluruh anggota masyarakat?
Bagaimana tantangan-tantangan tingkat ekonomi dan pembangunan dapat dimasukkan
sebagai bagian dari strategi unuk mencapai tujuan ini?

3. Prioritas apa yang harus dilakukan untuk memperluas perlindungan sosial ke tempat-tempat
kerja berskala kecil, kepada para pengusaha mandiri, kepada para pekerja migran, dan ke
dalam ekonomi informal? Perangkat-perangkat dan kebijakan-kebijakan apa yang paling
efektif bagi kelompok ini? Peran seperti apa yang dapat dimainkan asuransi mikro?

4. Bagaimana sistem jaminan sosial yang kuat dapat mempertahankan pasar kerja yan fleksibel
dan dinamis dan meningkatkan produktivitas perusahaan dan ekonomi?

5. Perangkat terbaik apa yang dapat memberikan jaminan pendapatan untuk pengangguran
di tiap-tiap tingkat pembangunan dan industrialisasi yang berbeda-beda? Bagaimana hal
ini sebaiknya dipadukan dengan perangkat untuk mendukung akses ke pasar kerja dan
kembali bekerja?

6. Bagaimana kebijakan perlindungan sosial berkontribusi pada promosi kesetaraan gender?
Apakah memadai untuk memastikan kesetaraan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan
dalam skema jaminan sosial? Perangkat reformasi apa yang dapat sangat membantu
mempromosikan kesetaraan gender?

7. Apakah jaminan sosial menghadapi krisis usia? Dapatkah hal ini dihindari dengan mengubah
sistem yang menggunakan dana pensiun? Atau apakah penting untuk menstabilkan
keseluruhan tingkat ketergantungan dengan meningkatkan partisipasi anggkatan kerja,
khususnya bagi para pekerja usia lanjut dan pekerja perempuan?

8. Apa keuntungan dan kerugian dari metode alternatif pendanaan jaminan sosial,
memperhitungkan perbedaan-perbedaan dalam kemampuan untuk berkontribusi pada
sistem asuransi sosial? Apakah kontribusi pengusaha terhadap jaminan sosial mempengaruhi
tingkat biaya kerja dan ketenagakerjaan? Dapatkah swasta mempermudah pendanaan
jaminan sosial tanpa mengabaikan solidaritas dan kebersamaan?
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9. Bagaimana dialog sosial yang diperluas, baik di skala nasional maupun internasional, dapat
berkontribusi pada perluasan dan peningkatan jaminan sosial? Apa peran serikat pekerja
dan organisasi pengusaha dalam konteks ini?

10. Bagaimana cara terbaik mempromosikan sinergi antara jaminan sosial dan dimensi-dimensi
lain dari keseluruhan tujuan pekerjaan yang layak?

11. Apa yang harus menjadi prioritas jangka panjang dari penelitian ILO, penetapan standar
dan bantuan teknis dalam bidang jaminan sosial?

12. Dengan memperhitungkan pendekatan terpadu terhadap penetapan standar yang disepakati
Badan Pengurus pada November 2000, bagaimana pendekatan baru dapat diterapkan di
bidang jaminan sosial?
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Lampiran Statistik

Africa
Algeria4 … 7.6 … … 3.3 … … 3.4 … … ...
Benin 0.7 1.3 2.2 0.5 0.4 0.2 … 0.5 1.7 … …
Botswana3, 6 4.0 2.5 2.7 … … … 2.9 2.3 2.3 6.9 7.4
Burundi … 1.8 2.2 0.1 0.2 … … 0.8 0.8 … 10.0
Cameroon7 1.7 2.2 … 0.4 0.2 … 0.7 0.9 1.0 10.7 …
Cape Verde … 5.0 … … 0.2 … … 3.6 … … …
Central 

African Rep. … 1.9 … … 0.3 … … 1.0 … … …
Congo3 … 2.2 4.2 0.7 0.9 … … 1.5 3.2 … …
Egypt2, 7 4.8 4.8 5.4 2.3 … … 1.1 0.9 0.9 15.7 15.8
Ethiopia7 3.4 3.2 3.7 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 11.1 14.9
Ghana … 2.2 3.1 … 0.0 1.1 … 1.3 1.0 … 18.9
Guinea … … … … … … … 1.2 1.2 … …
Kenya … 2.6 2.0 … 0.4 0.3 … 1.7 1.7 … 7.5
Madagascar 2.2 1.6 1.3 0.5 0.2 … … 1.1 1.1 … …
Mali 1.6 3.1 … 1.0 0.4 … … 1.6 1.2 … …
Mauritania … 1.0 0.8 … 0.2 0.2 … … … … …
Mauritius 3.4 4.8 6.0 3.2 3.2 1.8 … 1.9 1.9 21.6 26.5
Morocco2 1.7 2.4 3.4 1.6 0.5 … … 0.9 1.0 8.4 10.1
Mozambique … … 4.7 0.1 … 0.0 … 4.4 4.6 … …
Namibia … … 3.9 … … … … 3.3 3.7 … …
Niger … 1.9 … … 0.1 … … 1.5 … … …
Nigeria … 1.0 … … 0.0 … … 1.0 … … …
Senegal4 … 4.3 … 1.2 1.0 … … 2.8 2.5 … …
Seychelles … … 11.6 … … … … 3.5 4.1 … 22.4
Togo 1.2 … 2.8 0.9 … 0.6 … 1.3 1.2 … …
Tunisia 6.0 7.0 7.7 3.6 2.3 … … 2.1 2.2 20.3 23.6
Zambia 0.8 … 2.5 0.4 … … … … 2.2 … …

Total social security Pensions Health care Total social se-
expenditure (percentage (percentage curity expendi-
(percentage of GDP) of GDP) of GDP) ture (percentage

of total public
expenditure)

Country 1985 1990 1996 1985 1990 1996 1985 1990 1996 1990 1996

All countries* 14.5 6.6 4.9
Africa 4.3 1.4 1.7
Asia 6.4 3.0 2.7
Europe 24.8 12.1 6.3
Latin America and 

Caribbean 8.8 2.1 2.8
North America 16.6 7.1 7.5
Oceania 16.1 4.9 5.6
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Asia
Azerbaijan … 9.5 8.4 … 2.7 … … 2.9 1.6 … 40.8
Bahrain2 … 3.4 4.2 0.2 0.6 … … 2.6 2.9 10.0 13.7
Bangladesh … … … 0.0 0.0 … … … 1.2 … …
China2 … 5.2 3.6 … 2.6 1.5 … 1.4 2.1 … 23.9
Cyprus7 8.0 8.1 10.3 4.7 4.5 6.4 1.9 1.9 2.0 24.7 30.2
India … 1.7 2.6 … … … … 0.9 0.9 … 24.7
Indonesia … … 1.7 … … 0.0 … 0.6 0.6 … 9.8
Iran, Islamic 

Rep. of … 4.7 6.1 … 0.5 … … 2.1 2.1 21.5 18.7
Israel 15.2 14.2 24.1 … 5.9 5.9 3.6 2.7 7.6 27.5 47.4
Japan2 11.4 11.3 14.1 5.2 5.5 6.8 4.7 4.6 5.6 35.8 37.4
Jordan … 6.8 8.9 0.3 0.6 0.5 … 1.7 2.9 … …
Kazakhstan1 … … 13.6 … … … … … 3.3 … 50.9
Korea, Rep. of … 4.1 5.6 … 0.9 1.4 … 1.7 2.1 22.3 21.2
Kuwait … 9.4 9.6 1.5 3.5 … … 3.5 2.7 20.7 23.2
Malaysia 2.0 2.7 2.9 1.9 1.0 … … 1.5 1.4 8.9 13.4
Mongolia3 … … 8.8 … … … … … 4.1 … 26.4
Myanmar … … 0.7 0.0 … … … 1.1 0.5 … 6.1
Pakistan 1.1 … … 0.3 … 0.0 0.8 0.8 0.8 … …
Philippines … 1.7 … … 0.5 … 0.8 0.8 1.3 … …
Singapore … … 3.3 … … 1.4 … 1.8 1.3 … …
Sri Lanka 2.5 … 4.7 2.4 … 2.4 … 1.6 1.5 … …
Thailand … 1.5 1.9 … … … … 1.0 1.3 10.1 11.9
Turkey2 3.9 5.9 7.1 1.9 3.3 3.8 1.1 1.0 2.3 … 27.0

Europe
Albania2 … … 10.9 … … 5.7 … … 2.4 … 35.0
Austria2 24.4 24.2 26.2 14.0 13.9 14.9 5.1 5.3 5.8 49.1 49.4
Belarus … 15.1 17.4 … 5.5 8.8 … 2.6 5.0 … 50.0
Belgium2 27.5 25.6 27.1 12.3 11.2 12.0 6.0 6.7 6.9 47.4 50.1
Bulgaria … 16.5 13.2 … 8.7 7.1 … 3.7 3.3 25.3 24.3
Croatia … … 22.3 … … 8.2 … … 7.2 … 47.8
Czech Republic … 16.0 18.8 … 7.3 8.1 … 4.6 6.8 … 38.6
Denmark 25.9 28.7 33.0 7.5 8.2 9.6 5.3 5.3 5.2 47.9 52.5
Estonia5 … 13.1 17.1 … 5.3 7.6 … 2.8 5.8 40.3 50.6
Finland 23.4 25.2 32.3 10.3 10.6 13.2 5.7 6.5 5.4 53.8 53.8
France2 27.0 26.7 30.1 12.0 12.2 13.3 6.5 6.6 8.0 53.4 55.3
Germany 26.3 25.5 29.7 11.1 10.3 12.4 7.2 6.7 8.3 54.3 52.1
Greece2 19.5 19.8 22.7 11.6 12.7 11.7 3.3 3.5 4.5 57.8 67.4
Hungary … 18.4 22.3 … 10.5 9.3 4.1 5.9 5.4 35.4 35.8
Iceland 7.3 15.7 18.6 3.5 2.8 5.7 3.6 7.7 7.5 38.2 47.0
Ireland 22.9 19.2 17.8 6.6 5.9 5.1 6.6 5.9 5.1 47.0 50.2

Total social security Pensions Health care Total social se-
expenditure (percentage (percentage curity expendi-
(percentage of GDP) of GDP) of GDP) ture (percentage

of total public
expenditure)

Country 1985 1990 1996 1985 1990 1996 1985 1990 1996 1990 1996
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Total social security Pensions Health care Total social se-
expenditure (percentage (percentage curity expendi-
(percentage of GDP) of GDP) of GDP) ture (percentage

of total public
expenditure)

Country 1985 1990 1996 1985 1990 1996 1985 1990 1996 1990 1996

Italy2 21.6 23.1 23.7 12.5 13.5 15.0 5.5 6.3 5.4 42.9 45.5
Latvia … … 19.2 … 6.1 … … … 4.0 … 45.5
Lithuania … … 14.7 … … 7.3 … … 4.0 … 42.5
Luxembourg2 24.0 23.4 25.2 13.0 11.9 12.6 5.5 6.1 6.5 48.4 51.4
Malta 19.0 13.3 20.6 14.4 … … 3.5 … 4.2 … 48.6
Moldova, 

Rep. of … … 15.5 … … 7.4 … … 6.3 … …
Netherlands 28.9 29.7 26.7 12.2 13.6 11.4 5.9 6.1 6.8 51.6 51.4
Norway2 20.0 27.1 28.5 7.3 9.1 8.9 5.7 6.7 7.0 52.7 57.7
Poland 17.0 18.7 25.1 … 8.5 14.3 4.5 5.0 5.2 … 52.1
Portugal 13.2 14.6 19.0 6.4 7.4 9.9 3.9 4.3 5.0 34.9 …
Romania … … 12.4 … … 6.8 … … 2.9 … 34.7
Russian 

Federation2 … … 10.4 … … … … … 2.7 … 26.9
Slovakia … 15.9 20.9 … 7.8 8.3 … 5.7 6.0 … …
Spain 18.5 19.6 22.0 9.2 9.4 10.9 4.6 5.4 5.8 45.8 56.7
Sweden 31.1 32.2 34.7 10.1 10.3 13.8 8.1 7.9 6.1 53.0 50.0
Switzerland2 17.4 20.1 25.9 9.4 10.1 12.8 4.8 5.3 6.6 44.2 49.3
Ukraine … … 19.8 … … 9.6 … … 4.1 … …
United 

Kingdom2 21.1 19.6 22.8 8.3 8.9 10.2 4.9 5.2 5.7 46.4 54.9

Latin America and Caribbean
Argentina6 6.6 9.8 12.4 … 3.6 4.1 1.1 4.4 4.3 35.8 41.2
Bahamas 5.8 4.2 … 1.1 1.0 … 3.3 2.7 2.5 23.7 …
Barbados … 8.6 10.0 4.0 3.4 4.1 … 3.1 4.4 … …
Belize … 3.1 3.5 0.3 0.3 … … 2.3 2.1 8.7 14.2
Bolivia … 4.2 7.0 … 2.0 … … 1.1 2.3 23.8 29.3
Brazil3 7.6 10.8 12.2 … … 2.4 1.6 2.3 2.1 32.0 36.7
Chile 13.5 16.2 11.3 … 6.0 5.9 1.6 2.0 2.3 … 45.6
Colombia2 4.8 … 6.1 1.0 0.6 0.9 1.8 … 5.1 … …
Costa Rica 7.4 10.3 13.0 2.0 … … 4.1 6.7 6.8 40.1 42.6
Cuba 12.5 15.2 … 6.7 7.0 … 4.8 5.6 … … …
Dominica 1.4 2.2 4.8 0.7 0.8 1.4 0.3 0.4 0.4 … …
Dominican 

Rep.6 2.0 2.1 2.5 … … … 1.4 1.6 1.8 18.3 15.7
Ecuador 2.8 2.1 2.0 1.8 1.1 1.2 0.6 0.6 0.3 … …
El Salvador 1.3 1.9 3.6 0.5 0.7 1.3 0.6 0.8 1.3 … …
Grenada … 6.9 … 1.8 2.6 … … 3.7 2.8 … …
Guatemala … 2.4 … … 0.3 … … 1.5 1.7 … …
Guyana … 4.5 5.8 1.1 0.6 0.9 … 3.4 4.3 … …
Jamaica … 4.0 4.5 … 0.6 0.3 … 2.9 2.5 … …
Mexico 3.4 2.8 3.7 0.3 0.3 0.4 2.9 2.1 2.8 23.7 22.6
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Nicaragua3 … 7.8 9.1 … … 1.4 … 4.8 4.3 21.6 28.1
Panama 8.0 … 11.3 4.0 … 4. 3.5 … 5.6 … 41.3
Peru … … … … … … … 1.2 2.2 … …
Trinidad and 

Tobago2 … … 6.6 … … 0.6 … 2.7 2.5 … 22.7
Uruguay … 14.2 22.4 … … 8.7 … 1.2 2.0 54.7 67.8

North America
Canada2 16.4 17.6 17.7 4.2 4.8 5.4 6.1 6.7 6.6 36.9 40.1
United States 13.4 14.1 16.5 6.8 6.6 7.2 4.4 5.6 7.6 40.6 48.8

Oceania
Australia2 14.0 14.5 15.7 4.6 4.6 4.6 5.5 5.6 5.7 38.7 41.5
Fiji … 6.1 … … 4.0 … … 2.0 … … …
New Zealand 17.6 22.2 19.2 7.9 8.2 6.5 4.4 5.8 5.4 … …

Notes: Total social security expenditure covers expenditure on pensions, health care, employment
injury, sickness, family, housing and social assistance benefits in cash and in kind, including admin-
istrative expenditure. Pension expenditure includes expenditure on old-age, disability and sur-
vivors’ pensions. Health-care expenditure covers expenditure on health-care services.
* Regional averages calculated for listed countries only, using 1996 and 1990 data. Averages
weighted by GNP in Purchasing Power Parity dollars.
1 For 1996: 1997 data.
2 For 1996: 1995 data.
3 For 1996: 1994 data.
4 For 1990: 1989 data.
5 For 1990: 1991 data.
6 For 1985: 1987 data.
7 For 1985: 1986 data.

Sources: Originally published in ILO: World Labour Report 2000 (Geneva, 2000), statistical annex,
table 14. Slightly revised to incorporate new data which arrived after the World Labour Report was
published. Table includes estimates based on data from ILO Inquiries into the Cost of Social Secu-
rity, combined with data from the Government Finance Statistics Yearbooks 1998 and 1999
(Washington, DC, IMF). For OECD member countries, data from the OECD Social Expenditure
Data Base (OECD, Paris, 1999) were used when no other source was available or data seemed
incomplete. For other countries, where the reply to the ILO Inquiry was not complete, IMF expen-
diture data on health and social security and welfare were used to estimate total expenditure. GDP
data from World Bank: World Development Indicators 1999 and from the United Nations Statistics
Division. Total general government expenditure estimated on the basis of IMF Government
Finance Statistics Yearbooks.

Total social security Pensions Health care Total social se-
expenditure (percentage (percentage curity expendi-
(percentage of GDP) of GDP) of GDP) ture (percentage

of total public
expenditure)

Country 1985 1990 1996 1985 1990 1996 1985 1990 1996 1990 1996
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