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Cf yahdan, pada suatu masa, terdapat suatu

.\n"*ra di mana sebagian besar penduduknya 
,

LTtidak membayar pajak, sebagian besar kaum

miskin tidak dipedulikan, sedangkan kaum usia

lanjut tidak memperoleh dana pensiun mrupun
tunjangan ha.ri iua. Sckolah-sekolah ada, tetapi

sebagian besar anak-anak tidak bisa rnengikuti

pendiCikan forr^rai di sekclah L'arena orang tua yang

menyekolahkan anaknva harls membayar penuh.

Coba tebah negara mana dia? Kita menduga negara

itu adalah Indonesia. Keliru! Itu adalah gambaran

tentang Amerika Serikat di jaman kolonial, ketika

memproklamasikan kemerde'kannya dari jajahan

Inggris z3o tahun yang lalu, tepatnya tahun t776.

Persis pada tahun ketika Adam Smith meluncurkan

bulunya, Inquiry into the Ncturc and &useas of the

Wealth of Nations. (Peter. H. Lindert, zoo4).'Sugeng Bahagijo
lssociate Di:'ec{or di
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Kini, di Amerika Serikat, meski-

pun kualitas sistem jaminan sosialnya

terpaut jauh jika dibandingkan dengan

negara-negara Eropa Barat dan Skan-

dinavia serta tergolong dalam ke-

lompok residual atau minimal wel-

fare regimes, kebijakan sosial dan
jaminan sosial di negara tersebut telah

jauh melampaui sistem yang ada di
negara seperti Indonesia. Amerika

Serikat menggenjot belanja publiknya

hingga mencapai tingkat di atas 3o
persen dari PDB (sebenarnya, besa-

ran ini masih jauh dibawah negara-

negara welfare state yang rrencapai

40 persen-So persen dari PDB). Untuk
itu, pendanaan negara dan belan;a

sosial dari pajak dan non pajak juga

dilakukan dengan serius dan sangat

efisien (weII tranned, well paid dan

utell superuised). Dinas pajaknya,

IRS, terkenal dan ditakuti, sampai-

sampai organized crime (kelompok

mafia) pun takluk dengan IRS. Ingat

film The Untouchabla, y ang melukis-

kan pehrgas pajak F'lliot Ness, iulusan

sekolah hukunr, berhasil mem-

bongkar peghindaran pajak dan ke-
jahatan lainuya dari gembong mafia,

Al Capone, kota Chicago tahun 1930-

an.

Kini apabila i<ita tarik kisah diatas

ke kampung halaman kita, Indonesia,

di mana banyak gedung sekolah yang

ambruk (di Jawa Barat misalnya
dilaporkan 67 persen gedung sekolah

rusak) dan banyaknya kasus anak-
anak Indonesia di NIT dan l,lTB yang
mengalami kekurangan gizi; kita
bertanya bagaimana prospek Indo-

I

nesia, zo tahun ke depan, apakah In-
donesia akan bisa keluar dari "ling-
karan kemiskinan dan keterbela-
kangan' sekarang ini? Bagaimana

caranya bergerak dari negara miskin

menjadi negara kelas menengah de-

ngan indikator-indikator HDI/IPM
(Indek Pembangunan Manusia) yang

makin meningkat. Bagaimana di masa

depan yang dekat, Indonesia dapat

duduk seiajar dengan negara-negara

kelas menengah lainnya seperti Ma-

laysia, Brazil atau pun Chile?

tersebut menrpakan asPek Yang sa-

ngat diperlukan oleh Indonesia, yang
'kini secara sosial ekoromi masih ter-

puruh tetapi di sisi lain, tengah ber-

suka ria dengan demokrasi prose-

dural selama harnpir dua kali pemilu

nasional sejak reformasi tahun 1998."

Pada kenyataannya dan saYang-

2 Tentang hntang dennkrasi prosedurd dat denpkrci
yang lebih bermakna, dan pandangan aktivis lnde

nesla tihat studi Denos, 2005, lieniadikn crlil,oknasl

yang Bermakna:Masalah dan Pilihan dl lndoresle,

Jakarla;Demos.

Seakan-akan welfare
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state sudah dianggap gagal, dan 're-

publik" pasar bebas model.ds sebagai

satu-satunya yang layak dan berke-

lanjutan. SikaP demikian memang

sejalan dengan slogan mantan Perda-

na Menteri Inggris Margaret Thatcher

di era Konsewatif, yaitu: . .ll}il$bere

9, 
fidak ada jalan lain

neoliberalisme dan

srvastanisasi. Sikap dan pengetahuan

inilah sayangnya terlanjur menyebar

dan dipereaya dan dominan di Indo-

nesia.

Padahal, perjalanan welfarc state

tli F,ropa kontinental, Skandinavia da-n

Negara-negara Anglo Saxon (A^S, Ing-

gris dan Australia;, dari Periode Pra

Perang Dunia II sampai periode gto-

balisasi ekopomi sampri Krisis Eko-

. nomi L997, inenyajlkan mata air Pe-

..ngetahuan sosial politik dan ekonomi

yang sangat kaYa dengan Penga-

laman-pelajaran yang menarik. Ne-

gera-neBara berkembang dan miskin

sepe;ti Indonesia daPat menarik

banyak pengalaman dan Pelajaran
apabila hendak menyusun kebijakan

dan program dan anggaran Yang

mampu menanggulangi kemiskinan

dan mencapai tujuan Pembangunan
n illenium atau MDGs.

Lagipula, jika Indonesia adalah

proyek politikyang diwakili oleh ima-

jinasi dan gagasan sosid ekonomi dari

para pendiri bangsa (Bung Karno,

Hatta dan $ahrir), maka tdas bahwa

gagasan-gagasan sosial ekonomi para

pendiri republik ini, dapat dftatakan

dekat dengan gagasan welfarc statc,

atau paling kurang, suatu tatanarr
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yang menekankan sistem sosial eko-

99mi yang adil dan bermanfaat bagi

hglSt hidup orang banyak. Tidak seka-

dar mengandalkan Pasar bebas, me-

ngejar laba dan Pertumbuhan eko-

nomi belaka dalam takaran-takaran

t'PDB maupun GNP.

Welfare state dapat dipelajari baik

dari sisi kebijakan makro ekonomi-

nya, pendanaannya dan institusi-ins-

titusinya -jaminan sosial dan trans-

fer tunai seperti yang akan dilansir

oleh pemerintah. Welfare stote juga

dapat diperiksa dari sisi prasyarat-

prasyarat kelembagaan politiknya -
rylgn_gllqPq$i dan asel da-s9s:!al

rii dalam dan di luar Parlemen. 3

Ragam Negara Kesejahtenaan
(WeUare State)

Negara kesejahteraan bukanlah

sam entitas berwajah tunggal. Luas

cakupan dan ragam kebijakan sosial

yang diterapkan oleh negara bervari-

asi dari satu negara kesejahteraan

dengan negara kesejahteraan Yang

lain. fitrnuss (1958) telah mengiden-

tifikasikan adanya dua tipologi negara

t Di SMP dan SMA, welfare slale tidak diajarkan,

kecuali disinggung sangat sedikit dalam seiarah

negui+egeri Eropa. D Universitas, setahu kami

belum ada buku teks tentang walfare slale dan

bagdmana negara{legam nnju mencapai keadaan

s*aatg ld. lr$ banangkali sebtrah imni dat kornedi,

dilihat dad kenyataan bahwa langit{arBit gagasan

dar utopla sosial lndonesia suddr didntis 70 tahun

seteldr Soekamo menulis'lndonesia Menggugat',

60 tatrrn seteldr Hatta nenulis pasalf asal U U D 45

yang sosialistik itu dan 60 lahun setelah Sjahrir

menerbitkan bukunya'Periuangan Kita'.
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kesejahteraan, yaitu i reslUuol wew
state dan dnstfir tiglal Welfanu,statq
(Esping-Andersen, 1990).{ Resrdudl

welfare sfote mengasumsikan tang-
gung jawab negara sebagai penyedia

kescjahteraan berlalar jika dan hanya
jiica keluarga dan pasar ga-gal menja-

lankan fungsinya serta terpusat pada

kelompok tertentu dalam masyara-

kat, seperti kelompok marjinal serta

mereka yang'patut' mendapatkan
alokasi kesejahteraan dari negara;

sedangkan rnsntuhonal welfare state

bersifat universal, mencakup semua

populasi warga, serta terlernbagakan

Caiar'r basis tcebijakan sosial yang luas

dan vital bagi kesejahteraan masya-

rakat"

Penggolongan Titmuss membawa

kita pada pemahaman tentangrpengF

ruh rezim' kesejahteraan (ulelfure.',''':
regim6s) terhadap kemampuan nega-

ra kesejahteraan untuk memprt'dulsi
dan mendistribusikan kesejahteraan

melalui kebijakan sosial. Rezim kese-

jahteraan mengacu pada pola. inte-
raksi dan saling keterkaitan dalam
produksi dan alokasi kesejahteraan

antara negara, sistem pasar dan kelu-
arga/rumah tangga.s Ketiga lembaga

tersebut merupakan penyedia kese-
jahteraan dan tempat individu men-
dapatkan perlindungan dari resiko-
resiko sosial. Masing-masing lembaga

menerapkan pola pengelolaan resiko

yang berbeda, sebagi..i contoh dalam
keluarga pola alokasi kesejahteraan

bersandar pada resiprositas (reci-

FwW); sedangkan pada pasar basis-

nya.aCaliah pdrttrkaran tunai (cash'

nexus), dan negara basisnya adalah
redistribusi otoritatif (a u th oritativ e
redistributton) melalui kebijakan so-

sial.5 Bagaimana resiko dikelola (hout

the risk are pooled) dr.n siapa i'i.icr
uten:a pengelola resiko/penyedia ke-

sejahteraan akan menentukan ben-

tuk rezim kesejahteraan.

Seperti y?ng awalnya diarnati oleh

*,titmuss (rgS8) dan kemudien diper-
krrat oleh Esping-Andersen (r99o),
negara tidak selamanya menjadi altor
utama dalam penyediaarr kesejah-

teraan. Tabe! r menunjukkan narian-

varian rezim kesejahteraatr yang
ditipologikan oleh Esping-Andersen
yang meliputi rezirn kesejahteraan

liberal, sosial demokrat, dan konser-
vatif. Terlihat bahwa peran negara

I

I

I

'Esping-Andersen merujuk padakarya awal Tit-
muss: Essays on the Welfara Slafe. Dalam karya-
nya yang lebih baru, Social Policy (1974), Titmuss
memperluas tipologlnya ke dalam tiga modelyaitu
residual wlefare model, industrial achievment-
pe rfo rm a nce n od el d a n rnslilulio n al red I slib uliv e
model,Uhat Plenon, C. 1991 ,BeyondtheWelfan
Slale2; The New Polilical Economy ol Weltan,
Polity Press. London, p 114,
3 Gough rnenyusun p€rsamaan sederhana untuk
memaharnf rezkn keselahleraan yaiut- vnlfua regine

10

= wellare nix (patlem of state social plicies and

widu pattem of wellare provisioning in society) +

welfare wtcones (degree of de+ommdificatbn) +

slnlification effecfs. Lihat Gough, l. 2000. Wellaro
Regime in EaslAsia and Europe,p3.
c Kritik menyatakan bahwa penyedia kesejahleraan
dalam masyarakal nplibatkan aktor yang lebih luas

dari tiga aktoi tadisionai tersebu'. Woods dan Gough

dalen Gough (2C00) mengidentifikasikan peran

organisasi rnn pemerinlah donreslik serta aktorskts
lnlernasional 1MNCs, organisasi lnternasional,
NGOs) sebagai penyedia kese;ahteraan b agi war ga.

LihatGough, iild,g4,



Jumal Polfikr Vol. 2 No. 3 Tahun 2006 I Menggagar Negara Kesolahteraan I

Tabell.RingkasanVariasiRezimKesejahteraan

Peran aktor

Keluaiga

Pasar

Negara

Bentuk welfare state

Llberal Soslal Demokrat Konservatif

Marjinal Marjinal Utama

Utama Marjinal Marjinal

Mariinal Utama Pelengkap

lndiviciual Universal Kekerabatan
Korporatisme

Pasar Negara Keluarga

Min!mal Maksimal Tinggi(bg pencari
nalkah utama)

Jerman, ltalia
Model negara Amerika Serikat Swedia

Sumber : Esping-Andersen (1999)

dalam negara kesejahteraan paling

kuat dijumpai Pada rezim kese-

jahteraan sosial demokrat yaitg me-

miliki tingkat dekomodifikasi tinggi

serta ikatan hak sosial yarrg universal'

Keberadaan variasi rezirn kesejahte-

raan ini sekaligus menjawab mengapa

ragam dan calupan kebijakan sosial

berbeda-beda antar berbagai negara

kesejahteraan.

Reslduol nll elfarc'state, Yang me-

liputi negara sePerti Australia,
Kanada, Selandia Banr, Amerika
Serikat dengan basis rezim kese-
jahteraan liberal dan dicirikan
oleh jaminan sosial Yang terbatas
terhaCap kelomPok target Yang
selektif suta dcrongan Yang }uat
bagi pasar untuk mengurus Pe-
layanan publik

kedua mencakup 10 negara sepati rcrman, Jepang,

Swedia, Belanda, Perancis, Swis, ltalia dan Finlan'

dia dan Belgia. Pembagian atau klasifikasiyang dila

kukan oleh Halldan Soskice menarik karena melihat

politiknya

pelatihan

sebagainy

ed.,2001,
F ound ation of Cnmpntive Ad v antage. OxfordN en'r

York: Oxford UniversitY Press.
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,s'dan hak sosial diakui dan dipenuhi
"'pada abad ke-zo ini. Marshall me-

nyatakan bahwa yang dimaksud de-
jahteraan sosial-demokrat dan nganhakbbsial'adalah aesejahteraen
dicirikan oleh cakupan jaminan dan jaiiiinin ekonoml".s
sosial yang universal dan kelom
pok target yang luas serta tingkat Untuk itu, negara kesejahteraan
de-komodifikasiyangekstensif. berusaha membebaskan warganya

. Sociol r'nsurance welfare state, ,.dari ketergantungan pada mekanisme
yang meliputi negara sepertr Au6; pasar untuk mendapatkan kesejah-

is, Jerman, teraan (de-komodifikasf) dengan
engan basis . t..
f.onr"ritii menjadikannya sebagai hak setiap

<ian dicirii.ian oleh sistem jaminan warga yang dapat diperoleh melalui
sosial yang tersegmentasi dan pe- perangkat kebijakan sosial yang di-
ran penting keluarga ..ebagai pe- sediakan oleh negara. Negara, dengan
nvedia pasok kesejahteraan. demikian, memberlakukan penera-

pan kebijakan scsial sebagai "penga-

Kcrangka Konsepr'al Negara ::ttf- 
hak-hak sosia! "(the gran"

Kesejahteraa' ting of social ighfs) kepada warga-
nya. Hak-hak sosial tersebut menda-

Pasar d.an D ekotnodrytkasi pat jaminan seperti layaknya hak atas

Salah satu intcrpretasi Cominan propertir, tidak dapat dilanggar

dalam literatur tentang sendi-sendi (inuiolable) serta diberikan berdasar

konsephr al/normatiue welfare state atas dasar kewargaan (citizenshrp)

adalah bahwa negara kesejehetraan dan bukan atas dasar kinerja atau

merupakan pemenuhan hak-hak so- kelas (Espin8-Andersen, l99o).

sial. Adalah J'emikir Inggris TH Mar- Negara kesejahteraan, pada dasar-
shall (tg6g) yang menyatakan, nega- rlrt, rleDgacu pada "pera4;riegara
ra kesejahteraan merupalon keianju-
tan dan perluasan dari hak-hakwarga
negara. Menurut Marshall, hak-hak
warga negara ihr terdiri atas tiga hak:
hak-hak sipil, hak politik dan hak
sosial. Selama 3oo tahun, masyara-
kat modenr secara perlahan berhasil
mengakui dan memenuhi hak-hak
warga negara itu. Hak sipil (kebebasan

herbieara) warga diakui dan dipenuhi
pada abad ke-r8, hak politik (semua

warga berhak memilih dalam pemilu)
diakui cian dipenuhi pada abad ke-r9,

12

ighl
live t

t Dalam kata-kata Marshall sendiri, hak sosial
mencakup 'thewhehtrrua lrgnllhe dgw to &

Stale? The New Political Economy of Vlelfare,(Zd
edition). Cambddge: Polily Pless, h 20-22.
0 Hak atas properli meliputl hak atas sualu aliran
kemanfaatan (Denelils), hak ini aman selama pihak
laln mematuhl kewaJibannya (duties) untuk
menghormali hak ters€but Lih at Tumer, R. K, Pearce,

D dan l. Bateman, 1994. Envlronmenla! Econornics;
An lntroductim. Harvesler-Whealsheal, g 126,



Jumal Pdltika Vol, 2 No. 3 Taht'r 2006 I Menggagas Negara KeseJahtoraan I

Tabel 2 : Evolusi Hak-hak Warga Negara

Hak Sipil Hak Polltik Hak Sosial

Kurun waktu Abad 18 Abad 19 Abad 20

Prinsip utama Kebebasan
perorangan

Kebebasan
politik

Kesejahteraan
sosial

Wujud dan bentuk
pengakuan

Habeas corpus
(hak untuk
diproses sesuai
hukum),
Kebebasan
berbicara,
berpendapat dan
beragarna;
kebebasan untuk
menigkatkan diri
dalam perjanjian

Kumulatif

Sumber: Marslrall(1963), dalam Pierson, 1998, h 21

yangektif dalam mengelola dan menS-

organisasikan perekononian" yang

didalamnya "mencakup tauggulg ja-

wab negara uqtuk rrrenjamin keterse-

diaan pelayanan kesejahteraan dasar

dalam tingkat tertentu bagi war-

ganya".to Secara umum, suatu negara

bisa digolongkan sebagai negara kese-

jahteraan jilca mempunyai ernpat pi-

lar utamanya, yaitu: (i) socfcl cfh-

zenship; (ii) /ull democracY; (iii)
modern fndustn'c I relotton systems ;

serta (iv) nghts to education and the

erpansion of modern moss education

systems. (Esping-Andersen, l99o).

L€bih jauh lagi, keberadaan hak-hak

sosial dan socfcl citizenshiP inr

fligunakan oleh oega;a untuk menata

ulang relasi kelas dalam masyarakat,

serta menghaPuskan kesenjangan

kelas yang terjadi. SePerti Yang

Ciungkapkan oleh Espiag-Andersen
(rggs):

'..negara kesejahteraan bukan hanya

suatu mekanisme untuk melakukan in-

tervensi terhadap, atau mengkoreksi,

struktur ketidaksetaraan yang ada; na-

mun, merupakan suatu sistem strati-

fikasi sosial yang khas. Negara keseiah-

leraan merupakan suatu kekuatan
yang dinamis dalam Penataan ulang

relasi sosial.."tt

tt Esping-Andersen, G. 1999. Social Foundalions

of Poslindus I ri al Econo mies, Oxford U n ivers ity

Press, p 23.f0 Esping-Andersen, 1990, Op.Gt, p 2, 18-19.

13
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Jelaslah bahwa negara,kesejahteraan

adalah lebih, dari,kirlnpulan kebijakan :'

socEl;-' :Kebeiadaannya tidak bisa de-

ngan sederhana diukur melalui besa-

ran pengeluaran sosial (socrcl expen-

Cirure) yang dikeluarkan oleh netara

karena. negara kesejahteraan adalah

uPa"a negara unhrk menggunakan ke
bijalon sosial'sebalai alat untuk me-

redefinisikan relasinya terhadap war-

ga. Kebijakan sosial bisa diteraplmn

tanpa keberadaan negara kesejahte-

raan namun sebaliknya negara kese-

jahteraan selalu membutuhkan ke-

bijal:n sosial untuk mendukung lie-

beradaannya (Esping-Andersen,

1999). Seperti halnya yang diung-
kapkan Marshall :

"..istilah tersebut (negara kesejahtera-

an; merujuk pada suaU lcomilnen poliflt,

yang bpp,per;gligan ulang konfak se
siataniara negbradengsr w?rganfa.;

ngakuanatashak
d*,ttafl.r,til'-'

suaU tekad unhrk manjernbatani kesen-

jangan kelas sosial yang ada ..,' .12

Dalam oegara kesejahteraan, ada-

nya sistem kesejahteraan sebagai hak

sosial warga lmnts diirnbangi cleh dua

hal yang saling ter'kait, yaitu: Dgrtub-*'

hak sosial tidak seharusnya menjadi

disinsentif bagi warga untuk terlibat

dalam pasar tenaga kerja (Iabour
market) sehingga negara harus mene-

rapkan kebijakan ketenagakerjaan
yang aktif (active labour policy) un-

tuk mendorong partisipasi penuh

f2 Esplng-Andersen. Op,CiL p34

14

\rarga dalam pasar tenaga kerja's. Di

sisi lain.luasnya basis hak sosial mem-,

butuhkan sumber pembiayaan yang

memadai melqtur rt{-'-qryqpkan

rqlrgt;erslsu a.nrG@
*Slelg'I$I1qUg La t -@_m[ d e-

lglq peran aktif Pe-lperintah di dalam-

gya. Segr tiga antara peran t 
"g.ot-u-h- 3ntnat

hak sosiql-Iebijakan a\tif tenaga kerja

merupakan karakterrstik kunci dari
suatu negara kesejahteraan.'4

Barr (rgg8) menyaiakan bahwa

kerangka etik negara kesejahteraan

tidak bisa dilepaskan dari nilar-uilai
t.atolik dan pengamh doktrin karita^.if '

sosial (social charity) gcreja. Hai
senada juga diungkapkan oleh Huber

dan Stephens (zoor) mauoun Manow

(zoo4) yang nenengarai pengaruh

doktrin sosial i(atolik dalam desain

dan proses pengembangan negara ke'

sejahteraan di negara-negara Eropa.

Kelley (rgg+) menyatakan bahwa

etika Katolik yang "alergi" terhadap

'! Lihal Halldan Soskice dalan Tcxuen, L.J. 2U04.

Wellue State and Mafuel Economy ;n N ethed ands,

Ewuny, p 5. Kebrtaka aktif ini bisa diiempuh palng

tidak rplalui: (i) fasilitasi hubungan pekefa-per-

u s a ha a n ; (ril vocation al I ni ni ng dan pe ndid i kan pe
keria; (iii)jejadng antar perusahaan; (iv) penerapan

corporale govemancrl. (v) partisipasi pekeria dalam

pengelolaan tenag a keria

t'Kuhnle, S d"n Horl, S.E.O. 2004.The Develop

n e nl al W elf ar e Slale i'h S c and i n av i a ; lessryls for

the Oewlqiry Wadd.UNRlSD, p 1t14.Uhat pula

Fein, 8. tanpa tahun .'Whilhu the Wellare State:

PuDli; roau,s Pivate htsumflkn', SOAS Wdkittg
paper series No. 92. Fine mendelinisikan segl t[a
lersehrt sebagai: segi tiga dekonndifikasi-stratifikai
sosialgorrciptaan lapangan keda.



orientasidiri (sel.Eshness) dan' tr keta-

niakan' (auarice), menYebabkan

muntulnya' paham keadilan"sbsial

(sociol iustice) yang menjadi legiti-

masi intervensi negara terhadap me-

kanisme pasar-ts Kelley membagi pa-

ham keadilan sosial menjadi dua ali-

ran. vaitu vtelfarism dan egalita- ":"

,ronir,,.. @memandang

@asyarakatuntuk
memastikan bahwa setiaP individu

mempunyai akses Pada kebutuhan-

kebutuharr tersebut. Sistem kapitalis

Iaiss er.-fairc ticlak mampu menj amin

lercapainya hal tersebut sehingga

harus dibutuhkan intervensi negara

untuk memodifikasi Pasar sehingga

bisa memenuh! tanggung jawab dis-

tribusiny a. Egalitcrtanfsm, di sisi

lain, menYatakan bahwa kemakmu-

ran (uteclth) yang dipruduksi oleh

masTarakat haras ilioistribusikan de-

rgan adil (fair\. Sistem kapitalis ber-

basis Pasar cenderung membenarkan

bahkan mendorong terjadinya kesen-

jangan, baik PendaPatan mauPun ke-

makmuran di antara individu-ir'di-

vidu. Inilah yang menyebabkan dibu-

tuhkannya negara untuk memastikan

terjadinya distribusi kemakmuran

yang lebih merata.

Paham ini sangat dekat dengan

pandangan liberal dalam teori sosial'

rsKelley, D. 19

dari website

dkellev altruisrncaritalism. aso, pada 18Aptil 2005'
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Seperti yang diungkapkan George dan

Wilding dalam Barr (r9g8), kaum

liberal memandang bahwa: (i) kaPi-

talisme meruPakan sistem Yang Pa-

ling efisien dibandingkan dengan sis-

tem lain Yang ada; (ii) meskiPun efi-

sien, kapitalisme mempunyai efek ne-

gatif berupa kemiskinan dan ketim-

pangan; (iii) negara mampu menga-

tasi efek negatif tersebut- Berbeda de-

ngan pandangan kaum natural-right

Iibertarian (seperti Nozick), yang

memandang intervensi negara seba-

gai hal yang salah secara moral, :nau-

pun kaum emPirical libertarian
(seperti layaknya Hayek dan Fried-

rnan), yang memandang bahwa cam-

pur tangan negara akan menurunkan

kesejahteraan agregat; kaum liberal

meyakini pentingnya fungsi redis-

tribusi kesejahteraan dari negara

untuk menjamin terjadinya keadilan

sosial dan pemerataan dalam sistem

k:pitalis.ro |dsrujuk pada Beveridge:

'...(adalah suatu halyang penting) un-

tuk menggunakan kuasa negara' se-

panjanE dipedukan dengan tanpa bata-

san aPaPUn, untuk menghindari me-

rajalelanya lima'iblis' utama di dalam

tatanan masyarakal yaitu ketamakan,

penyakit menular, ketidakpeduliarr,

kekejaman (sgua/or) , serta kesiasiaan

( rdleness)..'.r?

demokratdan Maxis).

rt lbid, h 62

15



Sugeng dan Darmawat;. Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi lndonesia

Seperti halnya Beveridge, Ke5mes

memandang bahwa kapitalisme tidak
mengatur dirinya sendiri.'8 Berbeda

dengan yang dijanjikan Hukum Pasar

Say, permintaan tidak selalu bisa me-

ngimbangi tirrgi<at produksi. Keynes

rnenunjukkan bahwa kapitalisme, se-

bagai suatu sistem ekonomi, tidak se-

lalu akan dengan sendirinya meng-

koordinasikan permintaan dan pena-

waran dengan harmonis melalui me-

kanisme pasar bagi keseluruhan pe-

rekcnomian, khususnya ketika terjadi
defisrt perrnintaan agregat.'e Kaum
kolektivis setengah hati (reluctant
collectiuist), seperti Keynes, Gal-
braith, dau Beveridge, sepenCapat

dengan pandrngal liberal dan per-

caya tentang dibutuhkannya peran
negara dalanr perekonomian. Mereka

berpendapat bahwa negara dibu-
tuhkan untuk memikul tanggung ja-
wab pengelolaan perekonomiau guna

rnemelihara suatu agregat per'minta-

an yang aken menjamin kesempatan

kerja penuh. Mereka juga percaya

bahwa tanpa tindakan pemerintah,
pertumbuhan ekonomi tidak akan

mampu menghapuskan kemiskinan.

ft George, V dan Wlding, P. 1992. ldeologi dan
Keseiahtenan Rakyd. Pustaka Utama Grafiti, h 75.
Berbedadaqan Ban, Georgedan Wlding membagi
tmri sosial lenlang hubungan negara dan warga
menjadi empal kubu, yaitu non kolektivis, kolektivis
setengah hatl, sosialis fabian, dan Manis. Kubu
k n kaum liberal
d ;s fabian dekat
d

tr Fein, 8. lanpa lahun. WhilherlheWelfareslale;
Public yorsus Private C.onsunpliwr. SOAS Working
paper series N0.92.

10

Hanya snja, seperti yang disampai-
kan Tawney, negara |<.e.s,gjahteraan
bukanlah,,. wujud daii sosialisme"i
(George dan Wilding, r99z). Dalam
format negara kesejahteraan me-
mang terdapat singgungan antara pe-

mikiran liberal dan kolektivis sosial

demokrat, khususnya dalam area
"social justice' dan 'mutual res-
ponsibrlfty and the duty of the sh-ong

aid to the weak'.'o Namun persing-

Bungan tersebut tidak bisa mengha-
puskan perbedaan dasar di antara
pandangen kolektivis dan liberal.
Karun kolektivis menilai negara kese,
jahteraan sebagai tientuk peralihan

dari kapitaiis me laissez-fafre menuju

sosialisne sbhingga dalam kaca mata

mereka negara kesejahteraan tidak
pernah lebih dari suatu 'tahapan
antarao (a staging post fn the

transfhon)."'

Rawls, Keynes, Beveridge, mau-
pun Galbraith, s"Jaliknya, bukanlah

kolektivis. Mereka memandang' kapi-
talismeFelagai'sist€r,'yang.paripur- r

na dan negara kesejahtenan adalail

'Ban, Qp.Cii,p62
2t Kaum kolektivis Man-ian bahkan menilainegara

kesejahteraan bukan didorong oleh motif keadilan

sosialtapi lebih sebagai lipu daya kaum kapilalis

unluk nplindungl kepentingan kapilalisme itu sendiri.

Negara kesejahteraan kemudian hanya berfunEsi

sebagai :'..help to meet lhe needs ol lhe capilaiisl

rnduslnalsystem for a healthy, educaled workfuce;
and it is the 'nnsom' paid by the ruling elile lo wilain
sos'alunrasl'. Lihal Ban,lild, p41. Pengamalan ala

Man ini akurat oada tahap awal pengembangan

negara kesejahleraan, khususnya di Fopa konlinentd

yang konservalif, namun nnniaditidak akurat dengan

makin berkembangnya pengakuan hax sosial warga

yang makin universal, khususnya di Skandinavia,



upaya untuk menyelamatkan kapita-

lisme dengan menggunakan camPur

tangan negara untuk membuat kaPi-

talisme lebih bisa diterima secara mo-

ral."t,Apa yang ingin mereka caPai

adalah menyelamatkan kapitalisme

dan unsur-unsur pentingnya, sambil

mengurangi atau menghapus hal-hal

yang sekarang tidak dapat diterima'

Keynes melihat kesalahan-kesalahan

kapitalisme lebih sebagai kesalahan

teknis daripada kesaiahan yang men-

dasar. Nega;a kesejahtersan tidak

pernah dimalaudkan untuk menge-

liminasi peran pasal sebagai penyedia

kt*djahteraan bagi individu maupun

masyarakat. Seperti yang diuraikan

C,oodin (1988), negara kesejahteraan

dibangun dalam kerangka ekonomi

pasar dan tiilak pernah menolak eko-

nomi pasar kapitalis. Goodin menya-

takan bahwa:

'..fu ngsi dari negara keseiahteraan

adalah untuk memodifi kasi beket jany:

kekuatan pasar.. neg ara kesejahteraan

tidak menolak keberadtrn tltlgrn ek+

nomi pasar kapitalis, namun meyakini

bahwa ada elemen+lemen dalam tata-

nan masyarakatyang lebin pentng (da-

d tujuan-tujuan pasar)dan hanya dapat

dicapai dengan mengendalikan dan

membatasi bekerjanYa mekanisme

pasar tersebut ..'.

Barr (r998), menYatakan bahwa

mekanisme pasar hanYa bisa menga-

lokasikan sumberdaya secara efisien

jika seperangkat asumsi dasarnYa

bisa dipenuhi dan jika itu tidak terjadi

maka kelembagaan lain, sePerti ne-
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gara, memPunYai'Pembenaran"
yang kuat untuk melakukan inter-

vensi, baik melalui regulasi, produlsi

maupun transfer. Kapitalisme' meru-

juk pada Keynes, jika dikelola seca'a

bijak mungkin daPat menjadi alat

yang lebih efisien untuk mencapai tu-

juan ekonomi dibandingkan dengan

sistem lain manapun Yang diba-

yangkan. Melalui tindakan yang tepat

ia percaya bahwa suatu jalan tengah

dapat ditemukan antara anarki laissez

faire dan kelaliman totaliterisme-'3

Negara kesejahteraan, dengan demi-

kian, merupakan jalan tengah terse-

but.

I(rrtik-kritik keP o.d.a Welfare
State

Claus Offe (Som e Contradicition of

ltlelfare State, 1998), salah seorang

sosiolog terkemuka dari Jerman,

menutur!:an bahwa kritik terhadaP

uselfare state, dari kubu konsewatif,

pada dasarnya dapat <i;ringkas men-

jadi dua: (i) sistem kesejahteraan itu

dipandang sebagai menganggu Per-

kembangan modal dan investasi (dis-

incentiue to investmen) karena pajak

yang tinggi dan regulasi yang ketat

yang dikenakan pada pelaku usaha di

anggap membuat disinsentif karena

tingkat laba yang diperoleh menjadi

kecil dan tidak menarik; (ii) sistem

kesejahteraan, hak-hak sosial ekono-

mi dan peran kuat dari asosiasi serikat

pekerja dipandang mengurangi insen-

u George, V dan Wilding, P. 0p.Cil, p '103 73lbid,p84
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tif untuk kerja lebih keras (dfsrn-
centiue to work), ketimbang apabila
mereka bekerja di bawah lingkungan
sistem pasar bebas.a

Di sisi lain, Offe juga menjeiaskan
bahwa welfare statejuga dihujani
kritik-kritik yang tajam dari kubu
sosialis. Offe meringkas bahwa kritik
kubu sosialis ada tiga (i) welfare state
dipandang sistem dan kembagaan
yang tidak efr sien dan tidak efelrtif atau
dianggap sebagai terlalu sedilqt dan
terlalu terlambat dalam menata dan
memperbaiki ketinrpangan sosial
ekonomi yarg ada; (ii) repreif,dalam
arti bahv/a para warga negara pene_
iiima manfaat (berbagai turjangan)
seringkali wajib mengikuli .cyardt_
syarar, dan prosedur untuk mem-
peroleh tunjangan-tunjangan dan
karena itu hanrs berhadapan dengan
sistem birokrasi; dan (iii) mencip-
takan pemahaman yang keliru ren_
tang kenyatan sosial darr politik dari
kelas pekerja. Bahwa seakan-akan ada
dua Cunia; dunia kerja dan dulia hak
Padahal, keduanya tak terpisahkan
dan bahwa produksi (pertumbuhan
ekonomi) sendiri dapat diubah oleh
mereka. Ringkasnya, utel.fare state
hanya sekadar sarana untuk mensta_
bilkan sistem ekonomi kapitalis ke_

Lebih jauh, welfare statejuga
dicerca oleh kalangan feminis dan ku-
bu iingkungan hidup. Kaum feminis,
seperti Carole patemant menyatakan
bahwa sistem welfare state masih
bertumpu pada sistem sosial laki_
laki/patriarki, dimana laki_laki di-
angap sebagai pencari nafkah (male
breadwinner) dan keda-keda kaum
perempuan (kerja domestik, penga_
suhan dan perawatan anak) tidak
dihargai penting dalam ekonomi dan
welfare state. barangkali dengan
perkecualiaan Swedia. Sementara itu,
dari kubu kaum ekoicgis, mereka' 
nengkritik bahw a welfare stote n:a-
sih bertumpu pada azas produltivis

. ekonomi, yakni mengandalkan pro-
duksi dan pertumbuhan ekonomi
(GNP, GDP) yang tiada batasnya, yang
akhirnya akan merusak lingkungan
jtrga (Fitzpatrick, 2ooo).zt

Perjalanan Empirik
Implementasi Negara
Kesejahteraan

Dari Bismarr;k ke Kegnu tlon
Thatcher : pas otng,$'unrt
Negara Kesejahteroant

Negara kesejahteraan merupakan
buah dari integrasi ekonomi kapitalis-

,, 1g.'g, ?rLihal, ClausOffe.SomeContradiclionofthe
Modem Welfare Slate', dalam TheWetfare Slate
Reader,ediled by Ghristoper pierson dan Fracis
G. Castels, Camt ridge: Folily press, 2000.h-
67_76.

r Offe, 2000 ibld, h 73.

, timbang sebagai sarana untuk peru-
bahan mendasar dalam masyarakat

...e kapitalis. .s lcarole Pateman, .palriachal 
Welfare Slate',dalam

The Wellare State Re#iu, edited by Chrisloper
Pierson dan Fracis G. Caslels, CamUriOge: eoiify
Press,2000.h 13$.150.

!.Tony Fitzparick, The lmplicallons ol Ecologhat
Ttrughl fa Sodal Welfam,, dd m Ttp Welfan Stdo
Reader,edited by Chrlsloperplerson dan Frads G.
C_aslels, Cambridge: polily press , ZOOO, h UZ-
3tf.
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tik yang sudah dimulai sejak dekade

akhir abad ke-r9 dan mencaPai Pun-

caknya pada era "golden age' Paska

Perang Dunia II.'8 Industrialisasi

merupakan salah satu faktor k'unci

yang sering dirujuk sebagai Pendo-

rong muncul dan berkembangnYa

negara kesejahteraan (Pierson'

eoo4). Industrialisasi membawa

perubahan Yang dramatis dalam

tatanan tradisional PenYediaan

kesejahteraan dan ikatan keluarga,

seperti akselerasi Pertumbuhan
ekonomi, pertumbuhan PoPulasi

oenduduk, munculn)ra Per'lbagian

kerja (druuron ,>f tabour), perubahan

pola LehiduDan keluarga dan komu-

nitas, maraknya pengangguran sikli
kal, serta terciptanya kelas pekerja nir

lahan (londless working class) be-

serta potensi mobilisasi politis mere-

ka (Pierson, zoo4).

RuniuhnYa fungsi tatanan kelem-

bagaan tradisiolal menYebabkan

konsep negara kesejahteraan muncul

untuk pertama kalinYa sebagai

instrumen untuk mengendalikan Po-

tensi gejolak sosial yang dibawakan

oleh industrialisasi (Esping Andersen,

t99o). Kebijakan sosial yang diterap-

kan oleh Bismarek di Jerman, seperti

halnya yang dilakukan oleh Napoleon

m di Perancis dan von raffe di

Austria, awalnYa menrPakan uFaya

untuk mengendalikan ancaman mo-

i Scha0l, F.W. 1999. Tla Viability of Advanceo

Wetfare Slales in lhe lnternalional Economy :

Vulnenabdlrlbs aN Options' MPtfG Working paper,

h2
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bilisasi politik dan gerakan radikal

dari kelas Pekerja baru Yang ter-

bentuk setelah industrialisasi seka-

ligus mengukuhkan kesetiaan kelas

baru tersebut Pada negara (nctron

state building).

Tidak mengherankan jika Pada

awalnya negara kesejahteraan bera-

sosiasi dengan negara Yang iebih

otoriter, seperti Jerman dan Austro-

Hungaria, ketimbang Yang lebih

demokratis, semacam Belanda dan

Inggris (Pierson, zoo4). Tlend kemu-

dian berubah semenjak awal tahun

19oo-an ketika negara-negara demo-

kratis dengan tingkat industrialisasi

yang lebih maju nulai membar'gun

negara kesejahteraannya. Kebijakan

sosial kemudian tidak lagi menjadi

alat bagi pengendalian politis kelas

pekerja, namun lebih sebagai alat un-

tuk memenuhi tuntutan-tuntutan
industri:iisasi bagi kelas pekerja yang

sehat da:: cakap, sekaligirS p3rfr€ox-

han hak sosial kelas pekerja. Scperti

yang diuraikan Pierson (eoo4), adop-

si negara kesejahteraan secara luas di

Eropa ini tidak hanya disebabkan oleh

proses difusi inovasi (imftctro n of

welfare state innouators), namun

juga oleh tekanan-tekanan kebutuhan

domestik negara bangsa untuk mem-

bangun industrinya (as preregudsftes

for endog enous develoPment).

Manow (zoo4), berdasarkan Per-

bandingan antara tahun adoPsi de-

ngan tingkat GDP Per kaPita suatu

negara, membagi tahaP negara-

Degara tersebut menjadi emPat

19
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kelompok. Kelompok I adalah ne-
gara-negara yang mengaCopsi negara

kesejahteraan lebih belakangan da-

lam kontelcs waktu, namun pada ting-
kat pertumbuhan ekonomi yang re-
latif awal (misalkan Pcrtugal, Yunani,

dan Jepang); kelompok II adalah
negara yang mengadopsi negara
kesejahteraan lebih lan.bat pada ting-
kat pertumbuhan ekonomi yang le-
bih tinggi (seperti Srviss, Kanada dan

Amerika Serikat), kelcmpok III ada-

lah negara yang mengadopsinya lebih
awal nartun saat pertumbuhan ello-
nomi :nereka cul:up tinggi (Setaaoia

Baru, Inggris, Belanda), serta kelom-
pok IV yaitu negara-negara yang sa-

ngat awal mengadopsi pada tingkat
pertumbuhan ekonomi yatrg relatif
masih rendah (negara-negara Skan-
dinavia, Jerman, Italia, Spanyol, pe-

rancis). Tipologi Manorv tersebut me
nunuiukkan bahwa adopsi negara ke-
sejahteraan tidak terjadi secara si-
multan karena akumulasi .surpius
kapitalistik membutuhkan waktu
untuk mencapai tingkat tertentu yang

berbeda-beda tiap negara belum bisa
didistribusikan dalam bentuk urcl-

fare, namun juga karena adanya pra-
syarai-prasyarat tertentu yaug harus

dimiliki negara bangsa sebelum mam-
pu mengadopsi negara kesejahteraan.

Esping-Andersen (rggo) menya-

takan bahwa adopsi negara kese-
jahteraau rnembutuhkan suatu du-
kungan kapasitas birohasi yangkuat,

sebagai bentrrk organisasi modern
yang efektif dan efisien, untuk me-

ngadministrasika n jeja ring kebijakan

20

sosial yang.komprehensif. Pierson
(zoo+) menyatakan bahwa negara-
negara pengadopsi awal, seperti Jer-
man, membangun negara kesejahte-
raannya berdasar kapasitas adminis-
trasi dan birokrasi yang diwarisi dari
Prusia. Demikian juga Norwegia dan

Swedia, telah mempunyai slstem la-
yanan publik Qtublic serurces) yang

kuat, kapabel, serta mempunyai pe-

ngalaman yang luas dalam penyedi-
aan jasa pendidikan dan asuransi hari
tua (old-age pension) saat mulai
membangun ncgara kesejahteraan
mereka (Pierson, zoo4).

I.ebih lanjut, Espirg-Andersen
(rggo) menyatakan bahwa terben-
tuknya negara kesejahteraan juga
hanya dimungkinkan jilca didukung
oieh keberadaan sistem demokrasi
parlementer dan terbentuknya basis

politik dari koalisi antara lelompok-
kelompok kepentingan tertentu.
Artlkulasi kepentingan politik kaum
pekerja urban semata tidak akan per-

nah mampu menjadi basis politik
tunggal terbentuknya negara kese-
jahteraan. Merujuk pada Esping-
Andersen (r99o)n:

'..terdapat banyak faktor yang mem-
buat mustahil bagi partai kaum buruh,
atau sayap kiri, untuk secara mandiri
mewujudkan negara kesejahteraan,
tanpa bantuan kelompok lain.. adatah
suatu kenyalaan bahwa kelas pekeria
tradisional Udak pernah merr,bentuk
basis pemilih mayoritas (etectoral
majorilyl... (sehingga) secara his-
toris, negara kesejahteraan dibangun

r Esplng-Andersen, 1990. Op.Ot p 30
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oleh koalisi antarkelompok politik yag
beragam...'

Seperti yang ditunjukkan secara

empirik, adanya koalisi kepentingan

politik antara kelas petani dan kelas

pekeda kota (sosia!-demokrat) di ne-

gara-negara Skandinavia (red-green

alliance) menghasilkan suatu rezim

kesejahteraan yang universal sejak

awal pembentukannya. Sebaliknya, di

Inggris, konsolidasi kepentingan Jan

koalisi politik di antara komponen ke-

las mcncngah baru perkotaan men-

dorong'rezim kesejahteraan yang

lebih liberal.eo Demikian juga, koalisi

antaia partai-partai Sosial-Demolaat

nrembentuk rezirn yang bersifat lebih

universal dibandingkan koalisi Kris-

ten-Demokrat, seperti halnya yar^g

terjadi di Jerman.s'

Fierson (zoo4), dengan mengutip

Skocpol dan lkcnberry, secara ring-

kas menyatakan kaitan faktor-frhor
yang mendorcng konseiidasi dan eks-

pansi negara kesejahteraan tersebut

sebagai berikut:

'..Gagasan tentang jaminan sosial
modem dan kebijakan kesejahteraan
sosid t mfu h dari ekspednen domestt
dan persebaran gagasan lin tac-nega
ra, dan pada gilirannya diejawantah-
kanoleh para pemimpin panainhhan,
para birckrat sipil dan t*otFtokfi parhi
plitk yang tengah berupaya menemu-

kan cara inovatif untuk mendayagu-
nd<m kapasitas admbhatif pernerinbh

,lN.
tf Huber, E dan Stephens, J.D. N01. Developtent
end Orsis of tfr e Welfare Sfcfe : Padies and Folrfics
in Global Market, p 31 2-3'l 3.

yang ada dalam rnenanganikelas pe-

kerja industri yang tengah terbentuk.
lnovasFinovasi awal dalam jaminan so-
sial disusun bukan semata sebagai
reaksi dari kesenjangan sosial-ekonomi

akibat pasang naiknya arus indus-
trialisasi, juga bukan semata sebagai
bentuk konsesi negara terhadap tun-
tutan yang bertalu-talu dari serikat
pekerja atau partaiaartai politik ber-
basis pekerja. lnovasi-inovasi tersebut
caling tepat dipandang sebagai upaya
antisipasi yang cerdik untuk (awalnya;

merangkul kelas pekeria indushi te:'-

sebut ke dalann rezim monarki{irokratis
yang patemalistik guna meredam ke-

_ cenderungan radikalisasimereka , dan

kernudian (seiring dengan berubahnya
rezim politik yang dominan) ditujukan
unfuk merangkul mereka ke dalam re-

zim demokrasi parlementer, di mana

beragam partai politik didalam rezim

tersebut bersaing unfu k memobilisasi
suara dari pemilih kelas pekeria ke

dalam organisasi dan koalisi politik

yang ada...'32

Tidak ada faktor tunggal yang

secara khusus "membidani" kelahiran

negara ke."ejahteraan. Fakta menur,-
julikan bahwa interaksi kausal banyak

faktorlah yang membuatnya tumbuii
dan berkembang hingga masa pun-
caknya dan bertahan hingga kini.

Masa-masa setelah berakhirnya
Perang Dunia II menandai pertumbu-
han dan pematangan negara kese-
jahteraan. Periode akhir r96o-an dan

awal r97o-an merupakan rnasa ketika

kebijakan-kebijakan sosial tumbuh
dengan pesat dan pengeluaran publik
melonjak hingga mencapai rerata 3o
persen di negara-negara Eropa

u Pierson. Op.Cit, p 4.
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(Scharpf , rggg; EsPing-Andersen'

1999). SePerti Yang dikemukakan

Pierson (zoora), antara tahun 1945

hingga rgTg negara-negara tersebut

mengadopsi berbagai program jarni-

nan kesejahteraan sosial bam, seperti

program Pensiun, Program jaminan

orang cacat dan santunan bagi Pe-

ngangguran; serta menrperluas caku-

pan penerir^ra programnya selaras

dengan PesatnYa Proses industri-

alisasi dan lajunya pertumbuhan eko-

nomi yang tcrjadi-as

Proses Pematangan tersebut tidak

berjalan tanPa kendala' Kuhnle

(rggg) maupun EsPing-Anderscn

(rggg) nnenyatakan bahwa berbagai

kritik dan gejolak telah mewarnai per-

jalanannya. Pada tahun 195o-an, pe-

satnya perkembangan sektor publik

dinilai akan mendistorsikan pasar,

menciptakan inflasi dan menghambat

pertumbuhan; sedangkan Pada de-

katle 196o-an' negara kesejahteraan

dinilai telah menjadi terlalu birokratis

dan kurang cakaP mengeliminasi

ketidakmerataan- Hanya saja, krisis

yang melanda Pada dekade tg7o-a;t

meruPakan krisis terPenting Yang

menggugat segi tiga'suci' negara

kesejahteraan (pertumbuhan-kesem-

patan kerja penuh-jaminan sosial)

sekaligus memieu restrukturisasi

formatnya hingga dekade r99o-an'sa

ScharPf (rggq) menYatakan krisis

tersebut tidak terlepas dari penrba-

han tatanan global dalam Pereko-

nomian dunia. HrPgga dekade t97o'

an, negara kesejahteraan berada da-

lam sistem perekonomian yang relatif

tertutup, ditopang dengan sistem ni-

lai tukar mata uang gtobal yang stabil

dan pengendalian transfer kapital dan

pasar finansial domestik yang ketat'

Pada masa itu Pemerintah negara-

bangsa mampu mengerrdalikan sepe-

nuhnya PerPindahan modal antar

negara serta flr,ktuasi ekonomi malao

sehingga mamPu mengg,unakan stra-

tegi Keynesian berbasis permintaan

(demond-le'l Keynesian policy) un-

tuk menjamin Pertumbuhan dan ke-

sernpatan kerja penuh di'-ingkat do-

mestik.

RuntuhnYa sistem Bretton WoodsC

n lqlsis harga'mi-''

tahun 1973 me-

yang dihadaPi

negara kesejahteraan dalam sekejap

(Scharpf, 1999).Kedua hal ini mem-

berikan tekanan ganda Pada negara

kesejahteraan. Pertam a, ditinggal-

kannya sistem Bretton Woods men-

ciptakan rezim nilai tukar yang me-

ngambang dan tumbuhnya Pasar

modal global YanB berada di luar

kendali bank sentral domestik; kedua,

krisis harga minYak memicu ter-

v Frasa yang lebih populer dipakai untuk meng'

gambarkan dorongan bagi restrukturisasi tetsebul

adalah' rslnnchment' atau penclutan.

Rlvalitas dalam Perang Dingin menyebabkan

kemerataan, kesempitan keria penuh' dan

lt.tinnttttan scsial mendapatkan perhatian lebih

Oti# itpitalisme. Lihat Esping-Andersen' 1999'

Op.Cil, P34

77



jadinya stagflasi yaitu meroketnya

cost-push inflation yang diikuti ter-
jadinya demand-gap unemplogment

karena surplus ekonomi yang dipero-

leh negara-negam OPEC tidak segera

ditransformasikan menjadi permin-

taan baru atas produk industri dengan

segera. Dalam kondisi sePerti ini,
negara kesejahteraan dihadapkan
pada dilema. Jika mereka memilih
untuk memerangi pengangguran de'

ngan kebijakan fiskal dan moneter

yang elapansif, mereka akan menciP

takan tingkat inflasi yang membum-

bung tinggi. Sebaliknya, jika mereka

memilih untuk mengendalikan inflasi

dengaa kebijakan moneter dan fislol
yang kaat, angka penganggumn akan

melonjak drastis.rs Untuk pertama

kalilrya sejak Masa Depresi Besar, si-

hir Keynesian tidak mampu meno-

long pemerintah memperbaiki kondi-

si ekonomi. Seperti yang diungkapkan

I(rugmann (rgS+). "..the magic usent

awaY...\6 .

Negara kesejahteraan kemudian

menghadapi tuntutan restrukturisasi

secara luas. Beberapa faktor memang

! Schrapf.0p.0f, p 34
r l'wgman, P. 1994. Peddl,ing hur;orrtf: Eananb
Sense and l,lonsense rn lhe Age of Diminished

Expeda0ons, p 3, 31-32. Krugman secara sederha-

na runrangkan inti dari ketiiakan lGyrnsian adalah

0 tlnfiprangi rcsesi derqan kebiiakan moneter yang

ekspansif rnelalui peningkatan pasok uang untuk

mere$ang penlsahaan dan rurndr tangBa kembalr

ke tingkat konsumsi dan produksi semula dan

tmriaga peretanrnian tetap pada kesenpatan keda

penuh; (ii) ketika tefi adi jebakan likuiditas sehing ga

kS{akan rnneter yang ekspansif tidak efektif maka

diperlukan ekspansi fiskal melalui peningkatan

pengeluaran pemerintah dan peran aktif pemerintah

dalam perekonomian.
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terkait dengan gejala globalisasi yang

marak mulai dekade r97o-an, seperti

halnya deregulasi pasar kapital do-

mestik dan internasional yang me-

r.yebabkan negara kehilangan ken-

dali mutlak atas kebijakan nilai tukar

dan sular bunga serta fleksibilitas fis-

kal; maupun internasionalisasi proses

produksi yang menyebabkan negara

menurunkan standar kebijakan sosial

untuk menekan biaya tenaga kerja

dan meningkatkan daya saing inter-

nasional (race to the bottoin)P Hanya

saja, globalisasi bukanlah satu-satu-

nya pen:icu bagi restrukturisasi nega-

ra kesejahteraan. Kajian larrgdilaku-
kan Schwartz (o6er) menunjukkan

adanya falctor endogen yang secara

simultan bersama globalisasi mendo-

rong restruttuisasi tersebut.ss

Pierson (zoora) lebih lanjut me-

nengarai beberapa faktor endogen

yang rnenyebabkan rneluasnys, tun-
trrtan ilu adalah: (i) transisi paska-

industri yalg menyebat'kan me-

lambatnya pertumbuhan produkti-
vitas; (ii) matangnya negara kesejah-

teraan; (iii) penuaan populasi (popu-

Iation ageing); serta (iv) transformasi

u Huber dan Stephens. Op.Cfl, p 233-234. lstilah

' race lo the btton' dipakar oleh Deacon dalam van

der Hoe,Jen (2005) mh* rnerBganbakan persairyan

arh regam keseidrteraan ddan nBnaik ans kapital

global dengan menurunkan standar kebijakan
perlindungan sosialnya. Llhat van der Hoeven, R,

?fol. What b |tte Scopo fu Public Policies on

Redignhnkn dn My Redudkn in Globalizing

Wotfr?. University of Utah, p 3.

s Schwartz, H. 2001. 'Round Up the Usual Sus-
pecls ! Global ization, Domestic Politics, and Welf are

State Change' dalam P. Pierson (Ed). Ihe New

Politicsof lheWelfareSlate. Oxford, p 11-14.

23
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stnrltur mmah tangga dan keluarga.

Faktor-faktor endogen ini menye-

babkan melambatnya pertumbuhan

produktivitas ekonomi, menuanya

struktur demografi, meningkatnya

besaran pembiayaan sosial yaqg jatuh

tempo serta munculnya kebutuhan-

kebutuhan pembiayaan sosial baru.

Temuan Pierson tersebut berbeda

dengan uraian Swank (zoor) yang

menengarai makin besarnya peran

faktor eksogen, khususnya globaii-

sasi, dalam memicu restrukturisasi.

Uraian Pierson rli atas menekankan

signifilcansi peran faktor-faktor do-

mestik yarrg sering tidak terka:t
langsung dengan globalisasi.ge Seper-

ti yang diungkapkan Pierson (zoora):

"..berlawanan dengan berbagai varian

tesis globalisasi, anali$s yang dilakukan

menyimpulkan bahwa demokrasi kese
jahteraan paska industri tidak melalui

satu gelombang besar yang tunggal,

nsrrrun seoalihya berubah melalui dak-

riak kecilyang beragam... gejal'a men-

dasar dari merosohya kapasihs nega
ra dan rneningka[rya tekanan iefiadap
anggaran belanja sosial akar tetap

rnengemuka tanpa adanya globalisasi

.. Globalisasi mernilg rnaryerbi proses

t Srvanlt, D.2001.'Political Institutons and Welfare

Stale ReshrcMirp: lhe lnpad of lnst'Utins on Socid

Pollcy Change in Developed Democracies'dalan
P. Pierson (Ed). Op.C,l, p 200. Esplng-Andersen
(1999) juga menyalakan bahwa kdsis terkini yang

dihad api oleh negara keseiahlaaan berbeda dengan

krisis-krisis lerdahulu karena lebih bersifat eksogen.

Namun, yang dimaksudkan eksogen oleh Esping-

Andersen adalah sumbertekanar yang datang dai
luar negara sebagal pila penyedia keseJahleraan,

yaitu d<ibd kegagalan pasar l€naga kerla dan ldnga
I nl dipengaruhl oleh f aklo-faklo global dan rnliputi
gbbalisasi ekomni, penuaar ppudasl dan dsmegrai
keluaga dan rumah tangga. Lihat h 23 dan 14&149.
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transisi yang tengah bedangsung, dan

tidak dapat dipungkiri, memberikan
pengaruh yang signilikan terhadap prc.

ses restrukturisasi negara kesejah-

teraan, namun bukan merupakan pe-

nyebab utama... kompleksiias proses

transisi menuju tatanan paska indus-

hilah yang menentukan arah restruk-

turisasi negara kesejahteraan..s

Kinerja perekonomian yang buruk

telah melemahkan sendi-sendi pem-

biayaan negara kesejahteraan serta

menggoyahkan basis kepercayaan

pada resep-resep Kcynesian ientang

kaitan positif antara pengeiuaran

publik dan pertumbuhan ekonomi
(Pierson, zoo3). Analisis yang di-

lakukan oleh Huber Can Stephens

(zoor) :nenunjukkan bahwa pertum-

buhan pengeluaran publik di negara-

negam OECD secara umum menga-

lami penurunan yang signifikan pada

dekade r98o-an. Negara-n%ara ).anr
paling.qwal menghadapi kenaikan

a ran, adalah" negara

y "men3enem Pengc-
luarap biHianinan : Bosill ssjak akhir

rgToixii idan tenrs, berlanjut hingga

198*ad, Denmark dan Belanda, se-

ba$f"contoh, telah memotong penge-

luaran bagi pensiun dan jaminan

kesehatan sejak tgTS. Negara-negara

lainnya, seperti Jerman dan Austria,

mulai melakukannya sejak r98o-an
dan negara-negara Skandinavia (di

luar Denmark) mulai awal tahun r99o-

an, seiring dengan menggelembung-

nya angka pengangguran.et 
;

o Plerson. Op.Cit, p 98,83.
f f Huber dan Stephens. Op,Cil, p 219-721,



Namun, kemudian, seberaPa luas

dan dalamkah restrukturisasi Y^nE

dilakukan akibat beban fiskal dan

transisi paska industri tersebut me-

ngubah negara kesejahteraan? APa-

kah tekanan-tekanan tersebut telah

mengubah dasar-dasar negara kese-

jahteraan secara fundamental? Ba-

nyak yang berpendaPat bahwa res-

trukturisasi ya'rg terjadi lebih bersifat

'sepotong-sepotong, ntatu adaptasi

demokratis terhadap sftuqsi sosdal,

politik, d.an ekonomi Yang tengah

bertbah", sehingga bukan meruPa-

kan perubahan yang mendasar, luas

dan bersifat ideologis.r" Kuhnle
(1999), Wrlding (zoco), maupun

Pierson (zoorb), juga mengamati

bahwa perubahan yang bersifat radi-

kal terhadap format kebijakan sosial

tidak pernah benar-benar terjadi
secara luas di Legara-negara ke-sejah-

teraan Eropa. Tekanan untuk mela-

kukan restrukturisasi akan terus me-

nguat namun perubahan Yang akan

tcrjadi hanl'a akan bersifat inkre-

mental.re

Secara umum, Pierson'(zoorb)
mengemukakan @";*gnt"g restr.rk-

turisasi yang ditcrapkan oleh negara-

negara kesejahteraan dalam menS-

€ Kuhnle, S. 1999. Op.C'it,p 1-2.

€ Pierson, P. 2001b. 'Coplng with Permanent

Austedty: Welfare State Restructuring in Afiluent

Ocmodc' dalatnP.Pi$son (Ed). Op.Cd, p 41S

110. Dl tlsl lain, Wilding menggunakan istilah

' evdliutuy donp' unrtrk rcngganbakan goses

rerfirkturisasiyang tedadi. Lihat pula Wlding, P.

2000. Ihe Welfare State N0GN50, University of

Mandpster. h 4.
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hadapi tekanan transisi paska indus-

trialisasi, yaitu:

. ReHomodifikasd;'upaYa untuk
memperkuat kembali keterikatan

tenaga kerja terhadaP Pasar de-

ngan membatasi alternatif Pasok

kesejahteraan selain pasar, misal-

nya dengan memperketat kriteria

kelayakar' penerima jaminan so-

sial atau membatasi ragam jami
nannya.

. Cost tfrntdinnlent, :tp]aya untuk

mengkan tlefisit anggaran (deficit

reduction) dengan rnengurangi

besaran pengeiuaran bagi kebija-

kan sosial serta mengurangi be-

ban pajak dengan mengerem ke-

bijakan pajak Progresif.

. Re-kal0rasf;upala;untukmenye-
suaikan,rlegara'kesej ahteraa n

dengan tuntutan-tuntutan baru

melalui (i) rosfonalfsasf (modi-

fikasi l:ebijakan/Prograni Yang

ada agar lebih efekti0 se:ta (ii)

up dating (menyusun kebijakan/

program baru sebagai resPon ter-

hadap kebutuhan-kebutuhan ba-

ru).

Seperti yang diunjukkan dalam

tabel 3, masing-masing rezim kese-

jahteraan menghadapi kadar tuntu-

tan yang berbeda serta memilih kom-

binasi strategi yang berbeda dalam

melakukan restrukturisasi negara

kesejahteraan. Terlihat bahwa cost

containment merupakan alternatif
yang paling sering diadopsi oleh ne-

gara-negara kesejahteraan. Terlihat
pula bahwa negara-negara dalam
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Tabel 3. Strategi Restrukturisasi Rezim Kesejahteraan

Rezim
KeseJahteraan

Liberal

Rezim
Kesejahteraan

Sosial Demokrat

Rezlm
KeseJahteraan

Konservatif
Dukungarr politik negara
kesejahteraan

[t/oderat Tinggi Tinggi

Tekanan restru kturisasi
Moderat Moderat Tinggi

Strategi restruktu risasi Re-komodifikasi/
Cosl containment

Cost
contalnnenU
Rekalibrasi

(rasionalisasi)

Cosf containmenl
Rekalibrasi
(updating)

Sumber : Pierson (2001 b) riodifikasi

rezim kesejahteraan sosial demokrat

:naupu n konservatif merrghindari
strategi rekomodifikasl yang lebih
populer di dalam rezim liberal.

IGjian yang dilakukan oleh Huber

dan Stephens (eoor) nnendukung pe-

ngamatan tcrsebut. Berdasarkan pe-

ngamatan terhatlap 16 negara OECD

antara tahun rylt-t9g5, pengura-
ngan pengeluaran publik bagi k€bija-

kan sosial (utelfare state cuts) ke-
banyakan didorong oleh meningkat-

nya pengangturan (unemployment

diuen). Restrulturisasi lebih meru-
pakan reaksi pragmatis terhadap me-

ningkatnya beban negara kesejahte-

raan dan menurunnya kontribusi dari
populasi pekeda. Hanya di Inggris
dan Selandia Barug ditemui proses

restrukturisasi radikal yang bersifat

{ Huberdan Sleph€ns. q,Ci{g219l2fr.Pen bahfli
yang sama juga lerfadidiAmedka Serikat namun

dari awal Amerika telah rnempunyai rezim kesejah-

leraan yang liberal.
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ideologis dan berimpiikasi pada per-

ubahan rezim kesejahteraan ke arah

rezim liberal/residual. Pengura-ngan

yang terjadi juga terpusat pada pe-

ngeluaran kesehatan akibat mening-
kat pesainya biaya jasa-jasa medis se-

dangkan pengeluaran bagi janrinan

sosial lain relatif kee.il, khususnya pe-

rrgduaran pensiun yang hampir tidak
mengalami perubahan.

'..studi kasus yang Cilakukan menun-
jukkan bahwa pemotongan tunjangan

kesejahteraan memang berlangsung

secara luas di banyak negara, namun

kebanyakan tidak signifikan, atau seti-

daknya tak sampaimerombak sistem
yang ada, kecualidi lnggris dan Selan-

dia Baru..(buktinya) Peft am a diluar ke

dua negara tersebut, sebagian besar
program perlindungan sosial yang ada
pada pertengahan 1990-an hanya me
i,rberikan tunjangan dengan besaran
yang sedikitlebih kecil dibandingkan de'
trgan besaran tunjangan pada tahun
1 970'an: Kedua,karakter-karakter d+
sar dari beragam negara kesejahtera-
an masih tetap dipertahankan. Hanya
kasus lnggrisdan Selandia Baru sajalah
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rika Serikat dan Kanada), kelompok-

kelompok negara di Amerika Latin

dan Asia Timur juga telah mencoba

membangun kelembagaan negara

kesejahteraan (weUare state rnshtu-

trons) atau infrastruktur penyediaan

kesejahteraan Qa elfar e infrastruc-
tures).

Pierson, senada dengan Mesa-

lago, mengelompokkan eksperimen-

tasi negara-negara Amerika Latin ke

dalam tiga golorigan. Kelompok per-

tama adalah para 'regional Pio'
ncets', yaitu negara-negara yang te-'

lah membangun skema jaminan soi
'sial sejak alSir tglo Can tgzo-an,
seperti ArgentinariBrazil, Chile, Kostr
Rika dan Uruguay. Sisiem jaminan

yang mereka bangun umumnYa ter-

batas, tersegmentasi dan tidak setara

antar kelompok masyarakat, di mana

militer dan pegawai negeri sipil men-

jadi preuileged groups yang mene-

rima kemanfaatan paling besar dari

sistem yang ada. Para pionir ini te-

lah mengintrodrrlaikan sistem pen-

siun dan tunjangan kesehatan sejak

iahun rg5o-an serta bersama dengan

Ekuador dan Venezuela (tidak ter-
masuk Kosta Rika) adalah negara-

negara Amerika Iatir yang menerap-

kan tunjangan pengangguran dan

tunjangan keluarga (family allowan-
ce).

Kelompok kedua adalah kelompok

Venezuela, yang mulai menerapkan
bentuk-bentuk jaminan sosial sejak

28

tahun r94o-an. Cakupan jaminan

sosial di negara-negara ini lebih
terbatas dibandingkan sistem yang

dibangun oleh para pionir. Kelompok

terakhir adalah " Iatecomerslyang
meliputi negara-negara seperti Repu-

blik Dominika, Et Salndor, Guatg-

mala;i Hdid,,Honduras, dan Nilarar
gua, yang baru mulai mengembang-

kad sistemjaminan sosial mulai tahun

rg5o dan r96o-an. Cakupan sistem-

nya masih sangat terbatas karena

tidak meneakup jaminan penganggu-

rar dan tunjangan ke!'mrga (keeuali

Nikaragua yang mencrapkan tunja-

ngan kelrrarga sejak r98s).48

4 Filgueira (2005) nBmiliki pandarqan yap berbeda

dengan MesaLago dan Pienon. Meskipun sepen-

dapat bahwa diAmedka Latn belum beilembang

negara kesejahteraan yang klentik dengan tipologi

Eropa, Figueira menolak thesis Mes+Lago yang

nenempatkan peftembangan sistem iam:nan scial
di berbagai negara Amenka LaUn ke dalam suatu

konllnwn poses panlrangman. Figueira mengkler
ltfikasikan &a lcnb tipdod yaru betbeda dai negra
sosial (s,.cr'al stafe) di Amefi a Latln yang masing-

masing mempunyai kaalter yang khas akibat pe.

rgaruh fakbr-hkbr sttddrd d try kelornpcJt negaa.

Seperli halnya pakembangan rregara keseidtteraan

di Eropa, perkembangan negara sosial di Amerika

Latin juga benifar lrlth depnutf. Faktor-faklor itu

anlaralain adalah kedalaman dan bentuk strategi

subtitusl lmpor yang dikembangkan tiap negara,

karakter mzim dat alda politik yrtg meryelola modd
pefibapunil tersebul, s€da perilaku pdiltk dai aklor-

aktor d sektor non elil, seperli kelas rnenengdt, k+
las peke{a, d an pekeria sektor lnformal perkotaan.

Berdasar faktor-faklor lersebul, Figueira mengl-

dentifikasikan adanya tiga kelompok negara sosialdi

Amerika Lath, yaitu : (l) shdi/iedudrersarstb reglne
yang nnrrcakupAgenlh4 Chtre Unguy, sefla Ftcta
Ri ka; (ii) d u al regi ne yang meliputl Brazil, lleksiko,
dan Peru; serta (iii) excluslonary regine yang

mencakup Guatemala, Honduras, El Salvador,

Nikaragua dan Bollvla Lihat Flguelra, F. 2005. lryeF

lare end Democncy ln LalinAneica: The Dew
lopment, Crises and Aflermath ol Unlwrsal, Dual,

and Excluslonary Soclal Sfales. UNRISD.



Jumal Polltika Vol. 2 No. 3 Tahun 2006 I tvterygagas Negara KeseJahleraon 
I

sistem jaminan sosiar yang diba- sisanya hanya mampu mencakup ku_ngun di Amerika Latin tidak identik rang dari go pe*en *".g"ny".dengan negara kesejahteraan Eropa
karena tidak didukung ,rrrr"*.i* , Eksperimentasi yang sama juga
kayadanbasispolitikyangtuu, ;d dtamati Pierson (roo+) di negara-
mewujudi,lan sebentuk socra I eitizen- negara Asia, khu-susn)-a negara-

::iil11x ffi:l"Tj;',i",'s 
ir da ri il:::"il; l'il:' ;;,T:1 i'"',T:;

stun dan santunan bagi ora tra kesejahteraan' yangberkem-
(Figueira, eoo5). Merujukfac di Jepang merupakan hasil dari
(tgg6), sistem jaminan sos lidasi sistem jaminan sosial
dikembangkan tli Amerika Ia Perang Dunia II di bawah patron
dasarnya rncmang hanya be 'ika Serikat. Sistem kesejahte-
paCa tiga kebijakan utam sosial a la Jepang (Nrho ngata
jaminan pensiun, jaminau i fukushf) ini dicirikan oleh
serta subsidi dan kontrol ha jaminan sosial yang tersegre-
perti yang ditengarai Figueira ntar jenis pekerjaan (partreu-
negara-negara Amerika Lat )serta pe!'an keluarga sebagai
mampu memban gun economic citt- penyedia iasa kesejahteraan sosiai
zenship dan mengkaitkannya densan 

(utl: dalam Goodman darr Peng,
political citbenshrp untuk -u-b.n- 

1996).

tuk sebentuk soctc I ctttzenshrp de- Jepang men-subordinasikan pe-
ngan cakupan yang terbatas dan ngemb:ngan kebijakan sosial Ci ba-terfragmentasi. wah strategi pembangurran negara-

Secar.a u,'num, negara_nega melalui pembangunan ekono_
.sebut iuga menghadapi masal qan menggeber pertun^tbuhan

Iam terbatasnya cakupan kelo , mengembangkan sistcnr ja-
sasaran, akibat banyaknya warga esejahteraan korporasi/per-
yang terserap dalam sektor t ttff:i usahaan serta melemahkan kekuatan
serta tingginya fragmentasi serikat buruh, pemerintah Jepang
ketidaksetaraan jaminan ant I menggeser pengeluaran
lompok sasaran. Hanya enam n sial yang seharusnya ditang-
yang mampu memberikan ja ara kepada pasar. Dibangun
sosial pada lebih dari 6o persen aring jaminan sosial berbasis
ganya, yaitu Argentina, Brazil, dan komunitas yang kuat,
Kosta Rika, Uruguay dan Kuba; esejahteraan di Jepang ber-
negara lain bisa memberikan la mbatasi perannya hanya
pada 3o hingga 6o pe6en warg nyediaan jasa sosial. Diban-
(Kolombia, Guatemala, Mek egara-negara OECD lainnya,
Panama, Pcru dan Venezuela); ran publik untuk jaminan

epang hanya mencapai r4,r
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persen Pada tahun t9g6. Jauh lebih

rendah dari Uruguay Yang meruPa-

kan negara non OECD.

Kara}ter Yang hrrang lebih sama

juga dijumpai di Korea Selatan danTa-

iwan. Kedua negara tersebut memiliki

pemerintahan yang relatif 'otoriter",

mempuuyai hubungan YanB erat de-

ngan kelompok bisnis, lemahnya posl-

si politik kelcmpok serikat buruh ser-

ta kemampuan untuk memfasilitasi'

pertumbuhan Perekonomian Yang

tinggr (Pierson. zool) - Kesejehteraan

sosial bukanlah prioritas utama kare-

na kepentingannya digantikan uleh fo-

kus pada maksimalisasi kesampatan

kerja dan peningkatan basis ketram-

pilan tenaga larja. Peningkatan kese-

iahteraan akan datang sebagai tur:-
nan dari pertumbuhan ekonomi Yang

berkelanjutan. Seperti yang diuraikan

Gcugh (zooo) beikut:

'..daiam perbandingan dengan nega-

ra-negara ?aral,slstem negara kes*

iahteraan Cari NlCs dan Jepang secaril

sederhana bisa disarikan sebagai beri'

kuL Mereka rnembelanjakan anggarar

nya dalam besaran yang relatif kecil

bagitunjangan sosial namun negara

tebp rnemainkan paan sEategis d dam

perekonomian. Tingkat pertumbuhan

yang tinggi dalam beberapa hal telah

menggantikan peran kebijakan sosial

dan mendorong lebih jauh lagi peran

negara dalam kebiiakan ekonomi'

Tuniangan dan hak-hak sosial ada

dalam jumlah terbatas dengan tingkat

redistribusi vertikal yang rendah- Ke-

bijakan sosial tersegmentasi di nalara

beragam kelompok sssial bersisian

dengan skema bantuan sosial Yang

bersifat residual...'.'o

o Gough, l. 2000. Op,Cil, p 5.

30

Tabel 4 menunjukkan skala jami-

nan sosial di tiga negara Asia Timur

tersebut ditambah dengan Singapura.

Terlihat bahwa alokasi pengeluaran

publik untuk jaminan sosial di negara-

negara tersebut bisa dikatakan rendah

t,ntuk negara dengan Pertumbuhan

tinggi.

Apakah pola jaminan kesejah-

teraan sosial yang berkembang di luar

Eropa dan Amerika Utara tersebut

merupakan replikasi dari pola yang

berkcnnbang di EroPa? FsPing-

Andersen (r996a^ da^r 1999) met,Y'-

takan bahwa Pola tersebut mengam-

bil rute yang sama. Dalain konteks

Amerika Latin, EsPing-Andersen

(rqg6a) dan Huber (rgg6) mengelom-

pokkaa pengernbangan negara kese-

jahteraan, khususnya setelah krisis

hutang pada tahun t98o-an, manjadi

jalur liberal (Chile dan Argentina) dan

universal-sosial demokrat (Kosta

Rika dan Brazil). Jalur pertanur me:tg-

kombinasikan privatisasi ja :^rinan

sosial, penguranpn jejaring jaminan

sosial publilc, pengketatan kriteria pe-

nerima jaminan sosial serta kuatnya

bias pasar bebas dalam Pengaturan

pasar tenaga kerja sedar'gkan jalur ke-

dua mengadopsi sistem ja;ninan so-

sial yang lebih universal dengan me-

nguatkan sistem jejaring pentaman

sosial mereka.s"

Bagaimana dengan jalur Yant
ditempuh Jepang dan negara-netara

Asia Timur? EsPing-Andersen (r99fu

dan r99g)menggolongkan mereka ju-

s Esplng-ln6ersen, 1 996a. Op.Cit, 9 21
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Tabol 4. Cakupan Skenra Jaminan Sosial diAsia Timur dan Singapura

Negara Kecelakaan
KerJa

Kesehatan Penslun TunJangan
Pengangguran

TunJangan
Keluarga

Pengeluaran
Soslal

(0/6 thd GDP
19e6)

Jepang V V V V V 14,1

Korea
Selatan

V V V 5,6

Taiwan V V V V 11,1

Singapura V V V 3,3

Sum ber : Pierson (2004) dimodifikasi

ga sebaga! replikasi dari mode! Ero-
pa meskipurr lebih kompleks diban-
dingkan negara-neg:rra Amerika La-

tin. Format Jepang, menurut Esping,-

Andersen (1999), merupakan hybrid
(percampuran) dari rezim-rezim ke-

sejahteraau yang ada. Seperti yang

diuraikan sebagai berikut:

'..jika kita nnelanjufl<an penelaahan klta

terhadap sistem yang berkembarrg di

Jepang, saru aspek akan tampak rne-

nonjol. Sistem yang ada rnemadukan

karakter beberapa rezim kesejahteraan

yang ada sehingga membentuk rezim
yang unik, suatu hybrid. Sistem kese-
jahteraan yang ada mengkornbinasikan

liberalisme rezim residual dengan kor-

pora Usme rezim konsorvatif ...'.sl

Pada dasarnya, Esping-Andersen
pencaya bahwa kelembagaan negara

kesejahteraan yang berkembang di
Amerika ljdtin maupun Asia tetaplah

mereplikasikan model yang telah
terbentuk di Eropa.

Tidak semua menyetujui argu-
mentasi Esping-An riersen tersebut.
Goodman dan Peng (rgg6) berpen-
dapat bahwa format yang berkem-
bang di Asia Timur terlalu spesifik un-
tuk bisa dikatakan sebagai replikasi
dari modd Eropn.s" Meskipun negara-

negara tersebut mengadopsi bera-
gam aspek dari negara kesejahteraan

Eropa dan mengintegrasikannya da-
lam forrnat yang mereka kembangkan

berdasar konteks po[ti\ sosial dan
budaya lokal yang ada, sangatlah sulit
ttntuk mengatakan bahwa negara-
negara tersebut menyontek atau me-
ngil$ti pola Eropa.ss Menengok pola
yang berkembang, apa yang terben-
tuk di Asia Timur Iebih sesuai untuk
digolongkan sebagai negara pemba-

ngunan (deuelopmental state) dan
belum lagi negara kesejahteraan

e Goodman, Rdan Feng,l. 1996.'The EastAsian
Welfare States: Peripatetic Learning, Adaptive
Change, and Natirn Building' dalan G. Esping-
Andersen (Ed). Op.Cd, p 193
s3lbid.
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(Gough, 2ooo). Negara Pembangu-

nan didefinisikan sebagai negara di

mana para elit Pembuat kebijakan

nienempatkan pertumbuhan ekono-

mi sebagai tujuan fundamental Pem-

bangunan serta menyusun strategi

yang koheren untuk mencapainya.sr

Strategi pertumbuhan ekonomi ini
bisa dikombinasikan dengan beragam

kebijakan sosial, namun menemPat-

kan kebijakan sosial tersebut di ba-

wah sub ordinasi kebijakan ekonomi

dan tujuan-tujuan Pertumbuhan
ekonomi.

Ilolliday menyaiakan bahwa Pola

deueloprnental state yang berkem-

bang di Asia Timur bisa digolongkan

sebagai rezim productiuist ueVare

capitalism (Gough, zooo). R%im ini

teilliri-dari dua kelomPok, Yaitu
kelo mpok det glgpmental.iiniu ers ot

berapa program yang secara tif
berkarakter unive khususnya

"@nposisfelffih-
serta

mana rezim lebih bertumPu Pada
penyediaan jasa kesejahteraan secara

lrajibbagi individu warga oleh negara

serta kontrol parsial negara terhadap

penyediaan jasa kesejahteraan oleh

keluarga.ss

ulld
$ Gough. Op.Qt,p 6. Dalam analisls Jacobs (1 998),

tetdapat baberapa laktor yang menyebabkan besarar
bda{a sosial negar&negara Asla Tlmur lebih rendah

Apakah negara pembangunan
(developmental stote) bisa tumbuh
menjadi negara kesejahteraan (utel-

farestate)? Goodman dan Peng (tgg6)

menyiratkan kemungkinan terjadi-

nya hal tersebut mengingat makin

berkembangnya sistem jaminan

sosial di negara-negara Asia Timur.

Gough (zooo) dan Pierson (zoo4) ju-

ga menengarai hal yang sama. Pier-

son (zoo4) menyatakan bahwa Pe-

ngalaman Korea Selatan menun-
jukkan kecendenrngan positif terse-

but. Kombinasi antara meningkatnya

tekanan eksternal dari globalisasi

perdagan6an, meningkatnYa demo-

kratisasi dalam pemerintahan do-

mestik, serta krisis ekonomi telah

memicu terjadinya reformasi kebi;a-

kan sosial dan ekonomi di Korea

Selatan (Gough, 2otlo). Di mulai

dengan reformasi gelombang Per-
tama di bawah Roh Tae-Woo dalam

skema asuransi medis, Program Pen-

siun nasional, kebijakan upah mini-
mum serta perundangan Perburuhan
pada tahun 1988; kebijakan sosial di

Korea Selatan maicin beryerak ke arah

yang kian Lcnvergen dengan sistem

jaminan sosial yang berkembang di

Eropa melalui penguatan jejamg pe-

ngaman sosial, sistem tunjangan pe-

ngangguran yang lebih'murah-hati',

daripada negara kesejah ieraan Eropa. Fahcr-faktor

tensehrt addalr : (i) pean korporasi dan seklor srasta

yang lebih besar; (ii) struklur demografis yang lebih

nruOa;fiiD bdum malangnya program pnsiun{aminan

harl tua; (iv) besar tuniangan yang lebih kecil; (v)

lerbalasnya skema dengan cakupan universal, serta

(vi) tefialasnya tuniangan-tuniangan sosial di seklor

mariinal. Lihat Jacobs. Op.Cit,p 90-92.
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restrukturisasi sisterir kesehatan nasi-

onal serta perbaikan dalam hukum
perburuhan di bawah kepemimpinan

Kim Daalung.s6 Reformasi yang sig-

nifikan juga ditengarai berlangsung di
Taiwan dalam sistem pensiun nasio-

nal.sz

Catatan bagi Indonesia

Negara-negara berkembang di
Asia Tenggara (Malaysia, Thailand,
Indonesia) memiliki tingkat kesulitan
yang lebih besar untuk mereplikasi se.

cara utuh model serta jalur yang di-
ternpuh dalam perkembangan n(gara
kesejahteman di Eropa dibandingkan
dengau negara-negara Asia Tiinur.
Gough (zooo) menyatakaa keragu-

annya terhadap kemampuan negara-

negara Asia Tenggara tersebut:

'..Ada beberapa alasan untuk mera-
gukan lkemampuan) mereka. (DiAsia

Tenggara) peran negara dalam pe-

nyed:aan kesejahteraan sarrgatlah
terbatas, bahkan dalam standar ne-
gara-negara berkembang; tingkat de-

komodifikasi yang ada;uga tidak sig-

nifikan, serta kesesuaian konsep ne-
gaa keseifi teraan ddam tabnar scial
yang masih didominasi oleh populasi

pertanian juga bisa dipertanyakan.
Tambahan lagi, peran dari kelemba-
gaar penyedia kesejahteraan formal

dalam menata stratifikasi sosial dan

fonneli kebmpok kepentingan juga k*
cil. tbmikiil juga danpak hkbr-fakliff
ekstemal -seperti ekonomi global dan
lembag+lembaga intemasional- Jauh
lebih b€ss dibandingkan yang diha-
dapai negara-negara OECD. Faktor-

{ ltid,pT.
8 Pierson. Op.Cit,p 12
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faktor di atas menggerus kemungkinan

kesesr.laian pendekatan rezim kesejah-

teraan bagi negara-negara Asia Teng-

gara...'.sE

Gough (1999), dengan mengutip
Therborn, rl€rrlatakan bahwa nega-
ra-negara Asia'fenggara berada pada
jalur modernisasi (poth s to moder-
nfty) yang berbeda dengan negara-
negara Asia Timur. Sementara ne-
gara-negara Asia Timur berada pada
jalur kelompok eountries with uter-
nally -induc e d mo Cernizo fion yang
dicirikan oleh kapasitas negara yang

tinggi dan proal.tif dalam mere-
alokasikan sumberdaya dan secara
mandiri membangun jejaring perlin-
dungan sosialnya; negara-rregara Asia
Tenggara berada pada jalur kelonpok
colonial zone of Asia (and Afriea)
dimana sistem kesejahteraan yang
dikembangkan para penguasa kolo.

nial akan mempengaruhi kapasitas
negara te:sebut dalam mengembang-

kan sistem perlindungan sosial paska-

kemerdekaan mereka.sc

Tabel 5 menunjukkan cakupan
skenra jaminan sosial yang berkem-
bang di negara-negara Asia Tenggara.

Terlihat bah.wa proporsi pengeluaran

publik bagi kesejahteraau sosial sa-

ngat terbatas, bahkan jauh lebih kecil
dibandingkan kelompok deuelop-
mmtal state di Asia Timur dan Singa-
pura Qihat tabel 5).

$ Gough. Op.Cit,p3
8 Gough, l. 1999. Op.Cit, p 10.
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Tabel 5. Cakupan Skema Jaminan Sosial diAsia Timur dan Singapura

Negara. Kecelakaan
KerJa

Kesehatan Penslun Tunfangan
Pengangguran

TunJangan
Keluarga

Pengeluaran
Soslal

(% tM GDP
1s96)

lndonesia V V V 1,7

Malaysia V V V 2,9

Ihailand V V V V V 1,9

Sumber : Pierson (20C4) dimodifikasl

Pertanyaan besar yang kemudian

muncu! adalah mungkinkah Asia

Ten3gara mengikuti je,iak negara-

negara Asia fimur yang mulai mem-

bangun kelembagaan negara kasejah-

teraannya menuju ke arah welfare

state? Kesenjangan yang ada, harus

diakui, memanglah besar. Namun

banyak pihakyang tetap percaya bah-

wa kemungkinan tersebut sangat

terbuka. Pengamatan yang dilaitukan

oleh Kuh"le, Hatl.and, dan flort, me-

nunjukkan bahwa secara gradual

negara-negara Asia Tenggara sejak

awal t99o-an telah mengonsoli-
dasikan sistem jaminan kesejahteraan

sosia! nnereka. Krisis ekonomi yang

menghantam Asia pada paro kedua

dekade 199o-an menyadarkan ba-

nyak negara Asia' bahwa irtffhiihstr-

dekade tenebut -)tang mencakup tun-
jangan"pengaugguran, tunjangan ke'

luargap sistem. pensiun dan jaurinan

kesehatan' (Pierso n, 2oo4).

Bagaimana dengan prospck rndo-

nesia sendi^i? Krisis ekonomi yang

terjadi menunjul&an bahwa suatu sis-

tem kebijakan sosial yang memadai

harus menjadi bagian integral dari

kebijakan pembangunan untuk me-

mampukan negara menjamin kese-

jahteraan wargaliya (Gorrgh, eooo).

Hanya saja, seperti )ang riitunjukkan

oleh tabel 5, sistem yang sejauh ini
telah dikembangkan di Indonesia

masih jauh tertinggal. Dalam konteks

rezim kesejahteraan. C'ough. ltengtgl
louglntrtlndenesitsetantr@ins$
tuifdtthlt#detillo}ed,snd;.differeq
trtffi ffi dibdhdfr'glo u,,den g;an: neg:ln-
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'..me6kipun legislasi daser tanbng ja-

rnhfi sGlial d trtdonesla teldt ada sa
jak tilun 19fl1-an, tunfangan sosial
yang ada (hhgga saatinl), ktnrusnya
bagl pskerts d luar sektor pubft , masih

sangat terbatas. Lembaga pangelola

dana janhan smid yarq adafugalidak

mmpu tdmfuh rna{ad lembaga keua
ngat yang penling, sepert yang berha
sil dilakukm oleh lembaga serupa di

Malaysla dan Siingapra. Pekerja di

sektor pertanian dan pekerja musiman

(yang masih merupakan bagian signi-

fikan dariangkatan keria lndonesia) se'
penuhnya tidak tercakup dalam sistem
jaminan sosid yang ada. Demikian juga,

Udak ada Unjangan pengangguran dan

tunjangan tarnbahan bagi keluarga de-

ngan tanggungan anak..(karenanya)
lndonesia merupaka'r negara paling

terbelakang dalam kajian ini.. hdmesia
hanya rmnyisihkan kurang dari 3 per-

sen GDP+ya unhrk belanja sosialdan

lebih buruk tagi belanja bagi sekto;
pendidikan telah merosot dibawah
rerata belanja pendidikan negara-

negara di kawasan iqi ..'ot

Kajian yang dilakukan Lindenthal
(zoo+) mengidentif,kasikan karakte-

i'rstik urnurn sistem jaminan scsial
yang telz,h berkembang di Indonesia

selama ini sebagai berikut:

. Cakupan sistem jaminan sosial

yang terbatas, yang hanya mela-

yani minoritas populasi, khu-
susnya pegawai negeri, angkatan

bersenjata dan sebagian kecil pe-

gawai sektor s'.rasta. Sejauh ini,

sistem yang dikembangkan seca-

ra keseluruhan hanya mampu
mencalnrp kurang dari zo pemen

populasi Indonesia. (Lihat Tabel

6).

Ketergantungan yang kuat pada

keluarga (inti maupun extended

family) serta komunitas untuk
memberikan perlindungan sosial

informal terhadap hilangnya pen-

dapatan, gangguan kesehatan

atau pun musibah lainnya.

Ketergantungan yang terbatas
(limited reliance) pada nnajikan/

perusahaan, melalui peraturan

perburuhan yang didesakkan
melalui kesepakatan koleictif, un-

tuk menyediakan benefit seperti

upah semasa sakit atau cuti mela-

hirkan dan konrpensasi saat pe-

mutusan hulrungan kerja.

Pilihair jaminan sosial yang ter-

batas bagi pekerja di seltor swas-

ta dengan tumpuan pada skema

dana pensiun bagi pemberian

Iump sum saat berirenti bekeq'a.

Paket benefit sosial yang relatif
lebih komprehensif bagi pegawai

i:egeri dan auggota angkatan
bersenjata. dibanci ingl:an dengrn

)'ang diterima oleh kelompok
masyarakat lainnya.

Tunjangan sosial (social assrs-

tance/serufces) pada penduduk

miskin berbasis subsidi yang ti-
dak memadai, serta memiliki
tingkat kebocoran dan biaya ad-

ministrasi yang tinggi.

Sistem kesehatan publik yang ti-
dak didanai dengan memadai ser-

ta tidak mampu memberikan pe-

layanan yang memadai kepada

seluruh warga.
6r Pierson. Op Cit, h 13
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Tabel 6. Cakupan Umum Skema Jaminan Sosial di lndonesia

% Populasl Yang tercakuP
/menerima

% Populasl Yang tak
tercakuPl

tidak menerima

Pensiun/tunjangan
hari tua

7 93,'

Tunjangan,
pengan9Euran

0 100

85Jaminan kesehatan 15

Sumber : Lindenhal (2004), dimcdifi kasi

Sistem jaminan sosiai di Indoue"ia

secara unum bersifat contributonT,'

dimana sebagian besar sumbei Pen-

danaan bertumPu Pada kontribusi

pekerja dan pemilik usaha, sedangkan

pemerintah hanYa menantgung se-

bagian deri kebut'rhan tersebut khu-

susnya yang terkaiL dengan Pengu-

iangan kemiskinan. Sistem jaminanr

sosial lersebut iuga ditempattan- di

luan anrs' atrgBararr pendapatan dan'

belruja negara,-ieperti yang diamati

oleh Tambunan dan Purwoko sebagai

berikut :

o Tanhman, T dan hrrwoko, B. Tanpa tdrun. Soqal

Pdredim in tdonesls, p 25. Seiauh pengetahuan

karil, kafian yangdilakukan Tambunan dat fuffolo
lenebut, seila Lindenthal (2004) merupakan kajian

terklnl yang pating komprehensil tenlang sistem

lamhan sosial di lndonesia.
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Poslsinya Yang berada di luar ang-

garan ne6ara tersebut juga membuat

bia111 operasional sistem jaminan so-,

siat di Indonesia tergoloug dn6gt l<are 
;'

na biaya.yang dikeluarkan unhrk im-'

plqmentasiihanrs ditutup oleh penda- :*r

roleh dari hasil inves-,r

)'ang terkumPirl' Me

rujuk pada'fambunan dan Purwoko,

biaya operasional Ji Indonesia patia

tahun 1995 mencaPai rr,3z Persen

dari total iurau sedangkan di Malaysia

hanya sebesar 1,99 Persen (tahun

1989) dan SingaPura hanYa o,53

persen (tahun 1990).

Dalam posisi Yang "terbelakang"

tersebut, seberaPa mamPukah Indo-

nesia mengejar ketertinggalannya

dan langkah aPa Yang harus dilaku-

kan? Posisi yang dihadapi oleh Indo-

nesia sekarang sebenarnya tidak jauh

berbcda dengan kondisi Yang diha-

dapi cleh negara-negara Amerika Ia-

tin pada saat mereka diguncang kri-

sis hutang pada dekade r98o-an. Be-

berapa kesamaan daPat diidentr-

fikasikan sebagai berikut:
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Sebelum krisis, negara-negara
Amerika Iatin menempatkan ne-

gara sebagai motor pemicu per-

tunrbuhan ekonomi melalui stra-

tegi substitusi impor/ISl (Huber,

1996). Indonesia, meskipun be-

lum bisa digolongkan dalam
deuelopmental state, juga mene-

rapkan varian dari dirigfsme di
mana negara menjadi aictor uta-

ma pertumbuhan ekonomi mela-

lui intervensi yang ekstensif di
pa-sar finansial dan pasar tenaga

ker-ja serta peran sentral dari
perusa-haan milik negara dalarn

pereko-nomian domestik (Islam

dan Chowdhury, zooo). Krisis

ekono-mi yang terjadi, pe^skipun

terjadi dalam konteks yang

berbeda, membawa tekanan
yang sama untuk mereduksi
peran negara.

Berbeda dengan pengalaman fuo-
pa, dimana krisis utama lneng-

hantam meroka saat uegara kese-

jahtcraan teiah mencapai kema-

tangan, laisis yang terjadi di Ame-

rika Iatin dan Indonesia berlang-

sung saat skema negara kesejah-

ter.ran belum benar-benar ma-

tang Negara kesejahteraan yang

terbentuk pra-lcisis masih mem-

punyai cakupan yang terbatas
dan terfragmentasi. Kedaatr In-
donesia jauh lebih parah diban-
dingkan negrn scperti Brazil dan

Chili, karena dasar-dasar bagi

sistem jaminan cosid belum sele-

sai diletakkan saat dihadapkan
pada krisis. Baik di Indonesia

maupun Amerika Latin, krisis
yangterjadi juga secara signifikan
telah "memaksa" turunnya belan-
ja publik bagi pelayanan sosial.

. Krisis ekonomi "membuka pintu"
bagi masuknya iirtervensi kebija-

kan dari lembaga-lembaga inter-
nasional yang gencar mcnawar-
kan rekomendasi dan pendeka-

tan-pendekatan neo-liberal dan
pro-pasar. Letter of Intent yang

diadopsi oleh Indonesia di bawah
pengawasan IMF, tidak jauh ber-
beda dengan Structural Adjust-
ment hogramme yae.g haru-s di-
jalani oleh negara-negara Ameri-
ka Latin pada dekade r98o-an.

Seperti halnya negara-negara
Amerika Latin, Indonesia paska krisis
dihadapkan pada tarikan dari arus
neo-liberal yang kuat dan dorongan
yang gencar bagi reduksi peran ne-
gara. Dalar^r kontela tersebut, Indo-
nesia ciihadapkan pada dilema dan
pilihan yang sama dengan negara-
negara tersebut, seperti yang <iisarn-

paikan Huber berikut:

"Negara-negara Amerika Laiin kini te-
ngah berada di simpang jalan untuk
memilih antara model berorientasi
swasta{ndividualis yang dipimpin oleh

mekanisme pasar, di satu sisi, atau
model yang lebih egaliter-solidanstis
dengan orientasi publik dan pasar yang

teregulasi, di sisi yang lain...6

I Huber, E. 1996. 'Options for Social Policy in Latin
Arnerica : Neoliberal yersus Social Democralic
Models' dalam G. Esping-Andersen (Ed). Op.Ol, p

141
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Indonesia niemPunYai Pilihan
unhrk mereplikasikan apa yang telah

dilakukan oleh Chili dengan melaku-

kan privatisasi radikal, efisiensi sis-

tem jaminan sosial serta reduksi pe-

ngeluaran riil pemerintah bagi kebi-

jakan-kebijakan sosial. Tarikan bagi

pilihan untuk menciptakan suatu ne-

gara kesejahteraa;r yang residual da-

lam rezim yang liberal, pada kontcla

terkini konstelasi makro-ekonomi

dan sosial-politik Indonesia, sangat-

lah kuat. Di Indonesia, gagasan ten-

tang revitalisasi atau penguataa peran

negara dalam ekonomi dan rezim ke-

sejahteraan akan menghadapi berba-

gai tantangan yang tidak ringan. Sela-

ma ini, kelemahan-kelemahan negara

-ambisi politik otoriternya, korupsi,

birokrasi yang lemah, dan kaPasi-

tasnya ]ang tidak dapat diandalkan-

dan sikap enroh negara di sejumlah

kalangan kelas menengah dan kaum

terpelajar, terus dijadikan pembe-

naran bagi berbagai kebijakan, pro-

gram dan kelembagaan yaug sifatnya

menciutkan peran negara dan mem-

perluas peraa dan tangg'rng jawab pa-

sar dan keluarga.

Ams ini menjadi makin kuat Paska

krisis ekonomi tgg7 akibat kampanye

dan dorongan (pinjaman dan nasihat

kebijakan, maupun berupa pal'saan

dalam bentuk prasyanrt ekonomi) da-

ri lembaga-lembaga keuangan inter-
nasional yang akan membawa resiko

menguatnya arus'privatisasi. Tidak
saja menyanglut perusahaan-perusa-

haan di bidang industri dan keuangan'

tetapi juga telah mencakup bidang-

38

bidang yang sifatnya pelayanan-pela-

yanan dasar seperti air minum,
kesehatan dan pendidikan. Rintangan

lain mencakup karalter dan kemam-

puan negara dalam mengumPulkan

sumber pajak dan dalam mengaloka-

sikan dana tersebut secara baik

Hanya saja, sePerti Yang dilaku-

kan oletr Brazil dan Kosta Rika, Indo
nesia juga mempunyai pilihan untuk

secara ber'tahaP membangun suatu

solusi yang bersifat sosial demokratik

bagi terciptanya suatu negara kese-

jahteraan yang universal dan solida-

ristik.6r Pengalanan:tian capaiau ",

rezinkes-ejah-teraan uninersal meru- u,

pakan'sriatni,halryang sangat diimpL

tripinerin lbija Y"oF
t(ifipengUrangan r

asnya kelas mg7
T.ir,

n

'#li-
tik
wa

s Konslitusi lndonesia (U U D 1 945) praamandemen

dengan jelas telah menyatakan kewaiiban negara

untuk melindungi hak sosial warga, seperti
pendidkan, keseJdrbnaa ekononl serta perhdtngart

soslal bagl kelompok renlan, Para bapak bangsa,

sepeill Moh. Hatta, juga telah mengamanalkan

keseiahteraan soslal sebagai karaiibat utam negira

Llhal Swasono, S, 2005, Op.Cil.

ilau*jaminan' gosi4l

66a1"peir&dikhn dan

soSial, keturunan tlan suku

(i
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usaha meraih perbaikan sosial ekono-
mi terus menerus.

Jalan ke arah tersebut tentu lebih
terjal dan berliku, sulit dan sangat
mungkin tidak populer namun tidak
mustahil untuk dirvujudkan jika Indo-
nesia mampu membentuk suatu basis
dulnrngan politik domestik yang kuat
bagi pendekatan sosial demokratik
tersebut. Rintangarr utama menca-
kup daya politik warga negara dan
partai politik, sejauh rnana warga
negara dan partai merailiki imajinasi
dan cita-cita politik yaxg mampu me-
ngatasi batas-batas kebijakan yang
ada dan dominan selama ini. Imaji-
nasi dan utopia sosial dan politik itu
dipeilukan untuk menjadi tenaga bagi
pembalikan arah (inuersion) me-
nyangkut mobilisasi, distribudi dan
alokasi sumber-sumber daya -pajak
dan aset-aset ekonomi lainnya. pili- 6Goodin dalam Gough. Oo.Cd, h 13
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