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tX;;" DpR Rr dan Menteri PPN/BAPPEN/L''

yang mewakili Pemerintah' menyepa-kati

*nlorun Undan g-Und ang (RT-rtJ) tert an g kencan a

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Tahun rnor-'oJ' menjadi Undang--uindang'

Undaue-Undang ini akan nenjadi dokumen

perencanaan pe angunan nasional dan daerah

serta sekaligus menjadi acuan bagi seluruh kornpo-

nen bangsa (pemerintah' masyarakat dan dunia

usaha) dalam melalaanakan kegiatan pembangunan

bangsa untuk periode zo tahun ke depan' Walau pe-

riode pemerintahan nasional dan daerah hanya ber-

;""r* lima tahun' penyusunan visi' misi dan pro-

gram Presiden atau Kepala Daerah yang menjadiba-

sis bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) harus mengacu kepada RPJPN

sehingga dengan demikian dapat dijaga keberlan-

jutan pembangunan menuju kepada upaya penca-

paian tujuan dan cita-cita Negara Indonesia'

Tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara

Indonesia clengan jelas disebut dalam alinea ke-4
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Pembukaan Undang-Undang Dasar
(UUD) Negara Republik Indonesia
Tahun l94S yakni untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan selu-
ruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan keter-
tiban dun:a yang berdasarkan kemer-
dekaan, perdamaian abadi dan kead!
lan sosial. Namun menarik diperha-
iikan bahwa tujuan dibentuknya
Negara Indonesra tidak lugas di-
nyatakan de.lam konstit'rsi nega;a. Di
bcberapa tempat dalam konstitusi
diiemukan yang bermakna tujuan
negara, seperti di aiinea ke..z pem-

bukaan UUD yang menyebut "Negara

Indonesia, y?ng merdeka, bersatu,
hrdaulat, adil dan makmur," seta di
bagian akhir elinsx ke-4 UUD dengan
kata-kata "mewujudkan suatu Keadi-
lan sosial bagi selun:h ralcyai Indone-
sia." Dalam Pasal-pasal UUD, fang
dapat ditafsirkan sebagai terkait de-
ngan tujuan negara, misalnya, me-
ngenai pengelolaan keuangan negara
dilalaanakan untuk "sebesar-besar-
nya kemakmuran rapat" (pasal z3
ayat t) atau dalam hal bumi air dan
lelayaan alam dipergunakan untuk
'gebesar-besarnya kemakmuran rak-

' yat'(Pasal 33 ayat 2). UU RpJpN yang
diharapkan menjadi media penca-

tujuan negara merumuskan visi
tahun negara ke depan sebagai

ia yang Mandiri, Maju, Adil
Makmur. Tahapan pembangu-
epal€h itu jangka pendek (satu

maupun panjang (zo tahun atau le-
bih) lebih menjelaskan proses dan
kesinambungan, bukan konten se-
perti yang disebut dalam konsep adil
dan makmur atau dalam konteks
tulisan ini negara kesejahteraan.

T\rlisan ini mencoba menjelaskan
konsep negara kesejahteraan dalam
konteks Indonesia, baik mengenai pe-

ngertian dan pilihan tujuannya mau-
pun relevansi dan tanggungiawabnya

serta juga mengenai pola pembangu-
nen negare kesejahteraan yang dilak-
sanakan <ian ukuran manfaat pemba-

ngunan tersebut bagi rakyatnya.

Konsep Kekuasaan Pilihan
Sosial

Setengah bergurau Amartya Sen
(tggg) menyebut dalam pidato pcne-

rirnaan hadiah Nobelnya, I Desenr-
ber 1998, di hadapan the Royal Swe-
dish Acaclemy of Science di Stoc-
kholm bahwa nA camel rs a horse
designed bV a Committee.' Onta
(camel) tentu bukan kuda (horse),
tetapi para pengambil keputusan da-
lam suatu komite yang akan mende-
sain 'kuda'akhirnya tidak dapat rne.
ngelak kemungkinan hasilnya rnen-
jadi "setengah kuda" dan "setengah
lainnya" karena harus mengayomi
berbagai perbedaan keinginan dalam
tubuh masyarakat konstituennya.
Derrgan metafora ini, Sen ingin menga-
takan bahwa perumusan suatu pilihan
sosial kemasyarakatan (socfol atau
public choice) seperti tujuan suatu), menengah (lima tahun)
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neSara'daerahataukcrmurritasdapatcontoh.bila.datamsuatukomite
berubah menjadi sanSat abstrak, tenctiri dari tiga individu A' B dan c'

yangmeliputisatuaspeli"kehebatan"yangmasing-masingmempunyai
kehidupanyanSdicita.citakandalampreferensiyangberbedaterhadap
tujuantersebutdanaspeklainnyabi-rumusanpilihansosialx,YdanZ
sa mencerminkan semacam'kebi- dengan perincian preferensi tiap

ngungan'-agarsemuakepentinganindividusebagaiberikut:individuA
dapat dicakup. Tidak jarang *lnorlro- I oebih suka) rumusan x dibanding Y

nya menjadi negati tin'giAue defini- dan Z' Individu B I rumusan Y

tion)yan8*.*.*inkankebiogu-dibandingZd,anX.IndividuCi
ngan akal para perumus ketika men- rumusan Z dibandlng x dan Y; maka

jelaskan sesuat;. Hal ini terlihat dari bila tiap individu tersebut bertahan

rumusan, misalnya, tentang Negara atas prefensi utamanya (prefensi yang

Indonesia sebagai Negara pancasila pertarna) masing-masing, tidak akan

yang kemudianLrio, dinyatakan ce- terjaoi suatu keputusan yang meng-

ngan cara sederhana bahwa Negara hasilkan pilihan (totallu deadlock)'

Indonesia yang Negara Pancasila itu Bila masing-:nasing bersedia berne-

adalah bulvrn neSara agama dan bu- gosiasi sampai hanya kepada prefe-

kan pula n"g.o rukuler. Ketika di- rensikedua'tetapitidakkepadaprefe-

tan5,a lnengapa buken negara agama rensi ketiga' maka keputusan yang

atau bukan negara sekuler,l"*"f,ny , terjadi tergantung dari pola koalisi

kembali ke square one, itulah Negera (mai,oritas) yang terjadi di antara d'ua

Paneasila 
v v'--' 

dari ketiga individu anggota Komite

Kesuritan merumuskan suatu oili- 
;".1'-'"T:, ::T#t:',T;J',Il1"t

han atau tuiuan sosial dijelaskan oleh 
aCalah X. Kemungkinan II, bila A

Kenneth Arrow (r95o, 1951) dilLt 
berkoalisi dengan B, yang terpilih

teori kemustahilanuya (Impos:'-otnry 
adalah y. Kemungkinan III, bila B

theorem). Dalam pandangan Arrow' 
berkoalisi dengan C, yang terpilih

::Ti:?'.H::T:::1il'-:T['a*"n'
suatupilihan,o,i"l,tetapikekuasaanPilihanatasnrmusanx,YatauZ
Iebih menjadi faktor dominan. Arrow bisa tidak konsisten setiap saat, setiap

menjelaskan dengan prinsip mayori- periode, tergantung bagaimana koa-

Q nilesuatu pilihan atau keputusan lisi kekuasaan terbentuk' Bila Arrow

akantetapdisebutdemokratisdanmenyebutpreferensisebagailanda.
tenar'bila didukung suara mayori- san utama pengambilan keputusan'

tas. Rotasi kekuasaan atau koalisi Aumann (zoos) lebih cenderung me

kekuasaan dapat mengubah sesuatu ngggunakan istilah kepentingan (ix1s-

yangtadidianggapbenarmenjadirests)yan8mendorongseseoran8
salah, begitu pula sebaliknya. sebagai mengambil keputusan' yang menu-
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rutnya terbaik untuknya atau yang ia
pikir terbaik untuk masyarakatnya.
Dengan pengertian itu, Aumann me-
nyatakan bahwa perilaku sesorang
dalam mengambil keputusan tetap
dapat disebut sebagai rationalbila itu
sesuai dengan hrs best fnterests ber-
dasarkan informasi, pengetahuan
atau pemahaman yang ia miliki. De
ngan demikian, apapun keputusan
yang diambil atas suatu pilihan sosial
dalam suatu n:.asyarakat yang demo-
kratis, yang berdasarkan suara terba-
nyak, tetap dianggap rasional dan
lleuar, walau mungkin saja tidak kon-
sicten atara satu waktu denga_n waktu
lainnya, sepanjang kesepakatan atas
keputusan suara mayoritas itu dapat
dilaksanaka n (enforceable). H al yang
sama juga terjadi pada sistem kekua-
saan otoriter dimana pilihan sosial
ditentukan oleh rejim otoriter yang
berkuasa, sehingga menjadi kebena-
ran sosiai yang dipaksakan (enfor-
ceable), seperti dijelaskan oleh Blair
rlan Pollak bgZil.

Ibnsep Negara Kesejahteraan

Paham kesejahteraan (welfure)
dengan tema keadilan (equa-

seperti dijelaskan Amartya Sen

Pertanyaan etis yang penting
dengan ini adalah (r) mengapa

? dan (z) keadilan terhadap
Dua pertanyaan ini memang

tetapi sebenarnya dua hal
terkait satu sama lainnya.

n bahwa kritik atau

tidak dapat dilakukan apabila kita
tidak mengetahui secara tepat ten-
tang apa yang dimaksud dengan keti-
dakadilan itu. Kritik terhadap kea-

dilan (ketidakadilan) lebih menyang-

kut pertanyaan kedua, yaitu keadilan
(ketidakadilan) terhadap apa. Misal-
nya, apakah terhadap pendapatan
(incomes), kekayaan (rueclths), kese-
jahteraa n (weAares), kesempatan
(opp ortundtres), kesulses an (achieu -
ements), kebebasan (freedoms) dan
atau terhadap hak-hak (ights). Pen-

dekatar:, umum yang dilakukan Sen

dalam mengukur kesejahteraan ada-
Iah pengukuran atas jumlah o;ang
miskin Qtouerty head count) dan
secara agregat mengukur proporsi
jumlah orang miskin terhadap total
penduduk sebagai indeks kemiski-
nan. Orang miskin itu sendiri diru-
muskan set'agai mereka yang penda-

Patann;ra berada di bawah garis ke-
miskinan (below pouerty line), yang
variasi ukurannya beraneka ragam
tetapi berorientasi pada dua variabel
utama yaitu jumlah uanB yang di-
peroleh atau asupan kalori per hari.
Artinya, semakin besar jumlah pen-

duduk miskin atau indela kemiskinan,

scirl3i<ir tidak sejahtera negara itu.

Rawls (tgZr) kesejahteraan ter-
kait dengan pemerataan pendapatan
(equatable distribution of income).
Baginya, suatu ketidakadilan (rnegua-
ifQr) atau mungkin lebih tepat disebut
kesenjangan pendapatan (income
gap) dapat dibenarkan sepanjang
rnereka yang paling miskin (the least
, Iisaduantaged) dalam suatu masya-

terhadap suatu ketidakadilan
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rakat tetap memperoleh jaminan so- damental equaliry of oII men, and of

sial.Karenaitubaginya,tese5at,-certaininalienablerightsto|reedom,
teraan lebih diukur dari sejauh mana justice' and a fair opportunity"'

endekatnn Pembangunan
egara Ke'"ejahteraan

ya sua-

m teori

Pende-

tan Pokok, Yaitu Pendekatan nea-

lassical dan nerl welfare econo-

bas dari kesengsaraan hidup' Konsep mics' Pendekatan neoclassfcal seper-

Hatta lebih mirip dengan sen' yang' ti yang riipelopori oleh Edgeworth

menunjukkan uirr*" kesejahteraan (rggr) dan Marshall (r8go) lebih me-

t* o"r*rti"d pada minimalnya jum- nekankan pada prinsip efisiensi tenr-

lah pendrrduk mislcin' Bagi Hatta' tama dalarn mernanfaatkan suntber-

tlemokrasi ekoaomi' sebagai konsep daya ekonomi' Artinya' distribusi

pengambilan keputusan atas alokasi kesejahteraan hanrs dilakukan s@ara

sumberd"y" "ko"omi' 
haruslah di- efisien sehingga tiap orang nnempero-

abdikan kepada sebesar-besarnya leh kebutuhannya yang paling

kemakmuran rakyat, seperti yang ter-

cerurin dalam konseP ekonomi ke-

maknruran bangsa seperti tercar^-

tum. dalarn Pasal 33 WD Tahunr945'

Karena ihr kemamPuan orang miskin

untuk maju harus ditopang oleh ling-

kungan demolrcasi ekonomi (fteedom suraber daya ekonomi sehingga se-

b achieve) yangmendorong pen- :ntla pend'uduk memperoleh kese-

berdayaan kaum sengsara (eapa- jahteraan (better offl'

bilffies to funcion), sehingga tercapai

cita-cita terwujudnya sebesar-besar-

nYa kemakmuran ralcYat'

Lebih jauh dari sudut Pandang

pendapatan, keseiahteraan juga ter-

Li t" hal-hal yang lebih abstrak se-

pelti dijelaskan oleh Myrdal (rg++)'

Menunrtnya, ia terletak pada "ideals

of the essential dignitY of the

inatriau al human being ' the fun-
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Dibandin g neoelassrcol, pendekatan
new welfare economlcs memang me-
mungkinkan ada semacam program
pembangunan, baik melalui kebijaka n
pajak, subsidi atau program bantuan
untuk orang misl:in lainnya, dila-
kukan tetapi hal itu hanya diperke-
nankan sepanjang semua pihak, baik
orang kay" maupun orang miskin,
menjadi lebih baik atau lebih sejah-
tera. BiIa Cdak, bila hanya salah satu
saja yang memperoleh manfaat dari
kebijakan pembangunan itu, maka
saiah s:rtu kelompok masyarakat ter-
sebut menjadi diperlakukan "t:'!ak
adil", tidak peciuli apakah kelompok
masyarakat itu kaya atau misicin. I(a-
rena itu, pertanyaan seperti yang di-
ajukan oleh Rawls bahwa sepanjang
semua penduduk memperoleh kebu-
tuhan dasar hidupnya, sehingga dapat
dikategorikan "sejahtera' ketidah
atlilan atau kesenjangan yang terjadi
di masyarakat sesunggtrhnya dapat
dibenarkan.

Memperhatikan bahasan di atas
menjadi pertanyaan adalah ba-

mengukur negara Indonesia
negara kesejahteraan. Uku-
rla adalah jumlah penduduk

Jumlah penouduk miskin ter-

tersedia oleh perekr.lnomian Indo-
nesia. Ukuran ini menyatakan bahwa
keb$akan ekonomi )'ang tidak mam-
pu menciptakan lapangan pekerjaan
dan yang gilirannnya tidak akan
mampu mengurangi penduduk mis-
kin atau mengangkat kesejahteraan
rakyat tentu tidak dapat dikatakan
sesuai dengan konsep negara kesejah-

teraan. Ukuran ini juga dapat dilaku-
kan melalui pendekatan seberapa
besar progrsm negara dialokasikan
untuk menyantuni orang miskin.

Ukuran kedua adalair picgram
pembangonan yaDg dijalankan nega-

ra unnlk meningl'.atkan kesejahteraan

rakyat, seperti bahasa UUD Tahun
r94S adalah untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Program-pro-
gram d imalaud seharusnya bertujuan
untuk memberdayakan penduduk
miskin untuk mampu mengrtasi ke-
sengsaraan hidupnya, sebeluru sam-
pai kepada tingkat kemakmuran itu
sendiri.

Memahami masih banyak pendu-
duk miskin di Indonesia, yang selama

era reformasi ini, justru makin ber-
tambah masih layaknya Indonesia
disebut sebagai negara yang memiliki
konsep negara kesejahteraan? Atau,
apakah konsep negara kesejahteraan
hanya baru terlihat dalam tataran
keinginan belaka seperti dinyatakan
oieh konstitusi negara? *

lapangan pekerjaan yang
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