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T/Velfare State
Kapitalisme yang Berwajah Manusiawi

Amri Yusuf

amesh Mishra dalam bukunya Globalization
and Welfare State, menyatakan bahwa
globalisa.si telah membatasi kapasitas

negara bangsa dalam melahrkan perlindungan so-
sial. Batas dan kelcratan bangsa hangsa semakin me-
mudar, memencar kepada lokalitas, organisasi-
organisasi independen, maglarakat madani, badan-
badan supra nasional (seperti NAFTA atau Uni
Eropa), dan perusahaan. -perusahaan multinasional.
Lembaga-lembaga intemasional seperti Bank Duuia
dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual
kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara
berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar
memperkecil pengeluaran pemerintah, memberi-
kan pdayanan sosial )rang selektif dan terbatas, serta
menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta
(Misrha dalam Edi Suharto, zoo6).

Akibat lebih jauh dari fenomena globalisasi ter-
sebut adalah semakin kukuhnya mantra ideologi
neoliberal yang secara tajam melalmkan kritik terha-
dap sistem Welfare State (Negara Kesejahteraan).
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Dalam perpektif neoliberal, Welfare

Staie dinyatakan sudah tidak rele\an

lagi untuk diterapkan sebagai salah

satu metode atau Pendekatan dalam

pembangunan suatu negara. Bahkan

berkembang wacana atau anggaPan

bahwa Negara Kesejahteraan telah

mati atau menemui ajalnya (welfare

state has gone awaY and diefi' Ne-

gara Kesejahteraan sudah tidak di-

praktekkan lagi di negara manaPun'

Padahal, jika ditelisik secara selsama

sejumlah fa}ta menunjukkan bahwa

klaim terse-but tidak benar dan tidak

berdasar. Sistem Negara Kesejahte-

raan ini hingga hari ini masih bcrdiri

kokoh di negara-negara Skandinavia,

Eropa Barat, AS, Selandia Baru dan

dibanyak negara lainnYa.

Sebagaimana dengan tegas dinya-

takan oleh Suharto, memang benar,

seperb, halnya kapitalisme dan fiham

-faham lainnya, sistem Negara Kese
jahteraan saat ini sedang u^engalami

reformulasi dan penyesuaian sejalan

ilengan tuntutan perubahan. Daa me-

rupakan kesalahan besarjika ada ang-

gapan bahwa Negara Kesejahteraan

telah menemui akhir sejarahnya. Bah-

. kan di negara-negara Barat, negara

kesejahteraan sering dipandang seba-

gai strategi "penawar racun" kapi-

talisme, yakni dampak negatif ekono-

mi pasar bebas Dalam dislmrsus ten-

tang kapitalisme, Welfare State acap

disebut sebagai salah satu dari varian

dari kapitalisme, yakni kapitalisme
yang baik hati dan berwajah lebih
manusiaw i (comp assfonate capita'
lism). Sebab dalam sistem Negara

u

Kesejahteraan, negara memiliki tugas

dan tanggung jawab untuk melindu-

ngi golongan lemah dalam masyara-

kat dari gilasan mesin kapitalisme.

Dalam bahasa yang agak berbeda

tapi memiliki substansi yang sama'

Marshall menyatakan bahwa Negata

Kesejahteraan meruPakan bagian

dari sebuah maqyarakat modern )rang

sejalan dengan ekonomi pasar kapita-

lis dan stru}tur politik demokratis.

Marshall berargumen, dalam konteks

kapitalisme warga negara memiliki

kewajibar, kolelctif untuk memperju'

angkan kes{ahteraan orang lain me-

laiui lembaga yang disebut negara.

KeridaksemPurnaan Pasar (market

failure) dalam menyedial'.an pelaya-

nan sosial yang menjadi hak warg ne-

gara telah menimbulkan ketidak-

adilan. Ketidakadilan pasar hams di-

lurangt oleh negara unh'rk menjamin

stabiliras sosial dan noengurangi

dampak-dampak negatif kapitalisme.

Marshall melihat sistem llegara Kese-

jahteraan sebagai kompensasi yang

harus dibayar oleh kelas Penguasa

dan pekerja uniuk menciptakan sta-

bilitas sosial dan memelihara masya-

rakat kapitalis. Pelayanan sosial yang

diberikan pada dasarnYa meruPakan

elspresi material dari hak-hak warga

negara dalam meresPon konsekuen-

si-konsekuensi kaPitalisme (T.H

Marshall dalarn Edi Suharto, zoo5

dan Edi Suharto, zoo6).

Esensi Welfare State
Menurut JF.Sleeman, akar konsep

Negara Kesejahteraan telah berkem-



bang sejakjaman dahulu, dan usianya

mungkin setua usia masYarakat itu
sendiri. Hal tersebut terwtrjud dalam

bentuk kepedulian dan emPati ter-

hadap sesama dalarn bentuk tang-

gungjawab bersama (kolektifl di
sebuah masyarakat lokal. Dimana satu

kelompok masyarakat yang mamPu

dan beruntung merasa bertanggung-

jawab untuk memenuhi kebutrthan-

kebutuhan anggota masyarakat lain

yang kurang beruntung. Dalam ma-

syarakat lokal dan tradisional juga

acap kita temui tindakan-tindakan
karikatif guna menolong rvarga yallg

kurang mampu.
Derma atau santunan Pribadi bia-

sanya dijadikan pola untuk mem-

bantu orang-orang miskin dan kurang

beruntung dalam suatu masy'arakat.

Namun kernudian disadari bahwa

derma dan santun,l;l prilradi adalah

tidak cukup untuk mengatasi problem

kemiskinan dalam suatu maryrarakat.

Dernra dan santunan pribadi tidak

bisa menircri jarninan kepada selumh

masyarakat bahwa kebutuhan-kebu-

tuhan dasar mereka sebagai manusia

bisa dipenuhi secara sistematis dan

berkelanjutan.
Kelemahan-kelemahan dalam

.it
gl untut menanggulangi berbagai

persoalan sosial yang terdapat suatu

masyaraktt t:il"h y""g *b. di.lji-
sipasi oleh -

teraan. Nilai-nilai kepedulian sosial

Vr iaop dalam masyarakat untuk

menciptakan suatu tatanan ekonomi,

politik dan sosial yang tidak lagi
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memberi ruang bagi adanya masya-

rakat yang hidup dalam kondisi-
kondisi tidak manusiawi, seperti ke-

miskinan dan kepapaan, coba di-
adopsi oleh Negara Kesej.rhteraan.

Tanggung jawab sosial yang tadinya ;

bersifat individual,dan ad hoc coba

dift'rlt?gieiikfipennya: menjadi lebih +

berf ifd't :fiistitirsio ii al; d a ri' d i,ba*a h' :

ken'ildi:ntgara.
Sebagaimana dinyatakan oleh

PauI' Spickeq'Negara Keeejahteraan' ::

dapat didefenisikan sebagai sebuaL

sistem'';keseJahteraen'sosial-'yang i:;

mimberi-:pbrah ilibih 'besdr 'kef ada

negara (pemerintah) untuk"meng-"
alokisikan sebagian'dana publik demi

menj emiii "'terpefr uhinya kebutu h an"

dacar,wargenya (Paul Spieker dalam

Edi Suharto, zoo5).

Akan tetapi ekspalanasi Spicker

tentang Negara Kesejahteraan terse-

tut ternyata agak sedikit berbeda de-

ngan perspektif Esping-Andersen.

Menurut Esping-Andersen, Negara

Kesejahteraan bukanlah satr konsep

dengan pendekatan baku. EsPing-

Andersen meDyampaikan lritik bah-

wa Negara Kesejahteraan lebih sering

ditengarai dari atribut-atribut kebi-
jakan pelayauan dan transfer sosial

yang disediakan oleh negara (c.q pe-

merintah) kepada warganya, seperti

pdayanan pendidikan, transfer peD-'

dapatan, peaturangan kemiskinan,

sehingga keduany'a Nr=Eara Keeejah:

teraan dan kebijakan sosiel) cering

diidmtikkan. Pandangan ini menurut

Esping-Andersen tidak tepat karena

kebijakan sosial tidak mempunyai
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hubungan biimplikasi (dua arah)

dengan Negara Kesejahteraan.''Kebi-'o
jaLan sosial bisa diteraPkan taupa

keberedean Negara l(esejahteratn, h-
pi sebaliknya Negara Ke-sejahteraan

selolu membutuhkan lcebijakan sosial

untuk meudukung keberadaannya.

Negara Kesejahteraan, pada da-

sarlya, mengacu mengacu pada "pe-

rar negaria yang aktif dalam menge-

lola dan mengorganisasi pereko-
nomian'yaDg di dalamDla "nenca-
kup tanggung jawab negara untuk
raenjamin ketersediaan pelayanan

kesejahter'?rD da.sar Calam tingkat
tertenhr bagi wargauya. Berdasalkan

peugamatan Esping-Andersen, seoa-

ra umtun, suatu negarzr bisa digolong-

kan sebagai Negara Kesejahteraan
jika mempupnyar empat pilantqG,,

pasar untuk mendapatkan kesejahte*

raan' (dekomodifikasi) dengan mgnjp.y

dikannya sebagai hak warga,yatrg
' dapat diperoleh melalui perangkat;l'

kebijahan sosial yang disediakan oleh i'

negara' (Esping-Andersen dalam

Darmawan dan Sugeng, zoo6).
Dengan merujuk kepada pendapat

scjumlah pakar seperti Paul Spicker,

Janrqs Midgley, Mantin B. Ttacy dan

Michelle Livennore serta Neil Ttrom-

pson, S:rharto menyatakan bahwa

dalam mendiskusikan gagasan Nega-

ra Kesejabteraan, sebaiknya dipa-
hamr dulu apa Fng dimaksud dengaa

lresejahteraan (weVare) yang sering

diartikan berbeda oleh orang dan

negara bcrbeda. Menurut Suharto,
pengertian kesejalteraanf sedikitnya
mengandunt empat makna, yaitu,

(t ell+etg). Pengertian ini biasanya

meuunjuk pada istilah kesejahteraan

sosial (socrol weUare) sebagai kondisi

terpenuhiuya kebutuhen materiai
dan non-materid. Midgle,y misalnya,

menddenisikan kesejahteraan sosial

sebagai'...a @ndrlfibn.or, state "of .

humatu strarlll-being .fi Xondis i s ej a h-
tera terjadi manakala kehidupan
manusia aman dan bahagia karena

kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan,

pendidikan, tempat tinggal dan pen-

dapatan dapat terpenuhi; serta mana-
kala manusia memperoleh per)indu-
ngan dari resiko-resiko utama )rang
mentaucam kehidupannya.

Keelpslp;fugaii pelay mtan sofi'ol ai1

Di Inggris, Australia dan Selandia
Baru, pelayanan sosial pada umum-

yaitu: (i) r@; (ii){q,t pertamq*.bagai /rondin seiahtera
democtnqt: (iiil modern industnlal"'-----
felqhloq qsste4;- serta,(iy) .Whts.;g.
tjgg4figWgn4llhe,te4a-,-y-*:,af ,v

Vo d@qs s ala*dti otl* sust mts t++

trbempat pilar di etas dimuagkin-

kan dalam Negara Kesejahteraan ka-
reua negara memperlakukan penera-
pan kebijakan sosial sebagai "penga-
uugerahan hak-hak sosial' (the
granting of social righ-ts) kepada
wartanya. Hak-hak sosial tersebut
mendapat jaminan seperti layaknya
hak atas properti, tidak dilanggar
(tnurblobl) serta diberikan berdasar-
kan basis kewargaan (citizmshrp) dan
bukan atas dasar kinerja atau kelas.
Daiam hal ini Negara Kesejahteraan
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nya mencakup lima bentuk, yakni

y{tratrf0i€hatan}op€ffi,nt- n

dneUrarin',ireldyitidilBodielpertdhal I'

(prrwtd It t 6 cial, 3 eh,rlEes ) .

Ketig a ; seb ag ai tttnjang an sosda I

yang, khususnya di Amerika Serikat

(.dS), diberikan kepada orang miskin.

Karena sebagian besar penerima

w elfare adalah orang-orang miskin,

cacat, penganggur, keadaan ini kemu-

dian menimbulkan konotasi negatif

pada istilah kesejahteraan, seperti ke-

miskinan, kemalasan, ketergantu-
ngan, yang sebenarnya lebih tepai
disebut " so cialt".tl|fai' 4 ketimbang

"o6a1*ifelfaie';,

u s ahhl'bas urna, y ang dila kukan ole h

perorangan, lembaga-lembaga so-

sial. masyarakat mauPun badan-
badan pemerintah untuk meningkat-

kan kualitas kehidupan (pengertian

pertama) m elalui pemberian'pelaya-

nan sosial (pengertian kedua) dan

tunjnngan sosiil (pengertian ketiga)-

Oleh sebab itu, menurut Suharto,

pcngertian tentang Negara Kesejahte-

raan sesungguhnya tidak dapat di-
lepaskan dari empat defenisi kesejah-

teraan di atas. Secara substansial,

Negara Kesejahteraan mencakup pe-

ngertian kesejahteraan yang perta-

ma, kedua, dan kcempat dan ingin
menghapus citra negatif pada pe-

ngertian yang ketiga. Dalam garis

besar, Negara Kesejahtenaan meDun-

juk pada sebuah model ideal pemba-

ngunan yang difoluskan pada pening-

katan kesejahteraan meldui pembe-
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rian peran yang lebih pentrng kepada

negara dalam memberikan pelaya-

nan sosial secara universal dan komp-

rehensif kepada warganya.

Negara Kesejahteraan difokuskan

..+oada penyelenggaraan sistem'nperlin-

,..ilari

(tfibt
i,tbututpihaki+ddu
(state oblisation),obligation),

.,-31J:i::rS.:";rlh "l 
; -

di pihak lain. Negara Kesejahteraan

ditujukan untuk menyediakan pela-

yanan-pelayanan sosial bagi seluruh

pendudu\ orang tua dan anak-anak,

pria dan wanita, kava dan rniskin, se-

baik dan sedapat inungkin. JaCiNega;

r. fG;ejiihWbur8qx gut'erat i k rita n.
nytr,-f, s6gah*t6tij akan,'s osiaP (s o cf a I

pclicy) yang di banyak negara men-

cakup strategi dan upaya-upaya pe-

nrerintah dalam meningkatkan kese-

jahteraan warganya, terutama mela-

lui perlindu:rgan,sosial (social prc-
tection) yang nrencakup jaminan so-

sial:fbaikrberbentuk bantuan sosial

dan asuransi sosial), maupun janing

petrgamani sosial' (s ocial safety nets).

Konsep Negara Keseiahteraan sesara

esensial, tidak hanya mencakup des-

kripsi mengenai sebuah cara peng-

organisasian kesej ahteraan (w efare)
atau pelayanan sosial (socfal senti'
ces), melainkan juga sebuah konsep

normatif atau sistem pendekatan

ideal yang menekankan bahwa setiap

orang hanrs mempenoleh pelayanan

sosial sebagai haknya (Edi Suharto,

zoo6).
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Sejaralr Singkat Welfarc Stcte
Menurut Francis AlaPPatt, jilu di-

lihat dari sejarahnya, konsep Negara

Kesejahteraan (Wefare State) perta-.

ma kali muncul dan tumbuh di Inggdi
(Francis Alappatt, zoo5). Klaim

Alappatt tersebut setidaknya didasar-

kan oleh dua tonggak sejarah penting

yang begitu mewarnai pertumbuhan

Negara Kesejahteraan di Inggris.

Tonggok pertama, yaitu ketika ter-

bitnla Undang-tlndang Kemiskinan "

(The PoontRelief Act) di masa Eliza-

beth I:,UU ini ditetapi<an oleh Parle-

nen di masa Elizabeth I, pada SeP-

tembe: 1593. Undang-undang ini
diundangkan kembali oleh Parlemen

di masa Elizabeth I juga, pada akhir

tahun 16or.

Undang-undang ini menggabung-

kan pralrtik-praktik yang sudah ada,

yaitu upaya-upaya perrghapusan ke-

miskinan sebagai kewajiban hukum

dan mengakui gereja sebagai unit ba-

sis dari administrasi lokal bagi peng:

hapusan kemiskinan.

Undang-undang kemiskinan ter-

sebut secara garis t'esar memuat
empat hal prinsipil; (i) UU kemiskinan

tersebut menjadikan organisasi ja-
maah gereja sebagai lpengawas ke-

miskinan" dengan tujuan untuk rne-

ngambil tanggung jawab terhadap si

miskin; (ii) Utl tersebut mengarahkan

oryanisasi gereja untuk bekerja atau

menyediakan berbagai kebutuhan
ekonomi bagi mereka yang tidak
mampu bekerja karena sakit, sudah
jompo, atau karena sebab-sebab
ketidakmampuan fisik lainnya; (iii)
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cara yang ditempuh untuk meme-

nuhi kebutuhan mereka yang }urang

bemnhtng adalah meningkatkan pe-

narikan pajak bagi semua pemilik
kekayaan yang berada dalam lingkup

setiap organisasi gereja; (iv) gagasan

dasar yang terkandung dalam UU

Kemiskinan tersebut adalah bagai-

mana menciptakan lapangan peker-

jaan bagi warga miskin sehingga me-

reka manpu seeara mandiri lnencu-

kupi berbagai kebutuhan dasar hi-

dupnya sendiri.

Konsekuensi dari pemberlakuan

LtU Tahun t6or tersebut adalah se-

tiap ja.maah gereja berusaha un^.uk

menekan jumlah orang miskin di ling-

kungannya. Karena dikhawatirkan
mereka akan menjadi beban yang

akan memberatkan masyarakat seki-

tamya. Akibatnya, setiap jamaatr ge-

reja menganggap pentirrg adanya upa-

ya untuk- meneegah tedadinya imi-
grasi. Hal itu berarti adanya pemba-

tasan bagi orqpg dari luar wilayahnyr

unhrk memasuki batas-batas wilayah

mereka. Ketakutan ini didasarkan

bah.wa di kemndian hari, orang-
orang pendatang ini dikhawatirkan bi-
sa menjadi kelompok-kelompok yang

miskin, keicrrrangan atau rentan.

Dalam perkembangan selanjutnya

UU Tahun 16or tersebut Cimodifi-

kasi menjadi UU Tahun 166z tentang

Pengentasan Kemiskinan atau yang

dikenal dengan UU Perkampungan.

Setelah bertahan lebih kurang zoo
tahun undang-undang tersebut ke-

mudian direformasi lagi melalui
Amandemen UU Kemiskinan Tahun



r8g4 (The Poor Law Amandment
Act). Selain perbaikan sejumlah
program, amandemen ini juga me-

netapkan satu kebijakan tentang
penbentukan dan pengangkatan Ko-

misaris Hukum Kerniskinan (Poor

Law Commissroners).

Tonggak kedua, adalah saat

dirnulainya upa)'a rekonstrulai sosial

dan ekonomi pasca perang oleh
Pemerintah Inggris pada ak^\ir tahun

1940, yaitur ketika saiah seorang

anggota Kabinet rnasa perang, Sir
Arthur GreenwooC ditugaskan untuk
merumuskan perencanaan guna me-

nynsun langkah-langkah yang hanrs

diambil pasca perang. Dalam me-

muiai tugasnya tersebut, Greenwood

pada Juni tg4r membentuk Komite

Antar Departemen yang diketuai oleh

Sir William Beveridge.

Tirgas komite ini adalah mempe-

lajari keterkaitan dan fungsi Jaminan

Sos:al dan pelayanan-pelayanan ter-

kait laint ya, dan membuat rekomerr-

dasi demi perbaikan sistem tersebut.

Beveridge mengambil kesempatan

tersebut untuk mengemukakan se-

jumlah kebi;akan sosial yang kemu-

dian diikuti dengan upaya-upaya
terbaik yang terkonsolidasi, dengan

mengadopsi pembahan-perubahan
yang telah terjadi demi mewujudkan

perbaikan di masa depai. Laporan
yang berjudul Social Insurance and
AIIied Serut'ces dan dilansir pada

November tg4z, dengan Beveridge

sebagai penanggung jawab utamanya,

dikenal sebagai Laporan Beveridge

(The Beveridge RePort).
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Meskipun beberapa kalangan me,
nolak laporan tersebut karena diang-
gap tidak bisa diterapkan Beeara prak-

sis, masyarakat tetap menghargai

laporan inr sebagai su:vei tenta.ng
jaminan sosial di Inggris pertama kali

dilakukan secara komprehensif. [a-
poran ini juga mempelajari secara

seksama tentang program pengha-

pusan kemiskinan yant rasional, satu

upaya yang telah ada sejak sebelum
perang. Oleh karena itu, laporan ini
dianggap sebagai simbol aspitasi
bangsa untuk mewujudkan kehidu-
pan sosial yang letrih baik.

Laporan Beveridge dipersiapkan
dengan visi dan pijakan yang kompre-

hensif mengenai kebutuhan-kebutu-
han dan kesempatan-kesempatan
yang ada di masa itu. L,aporan Beve.-

ridge ditulis secara cermat dan sangat

menarik dalam menggambarkan

harapan rakvat, sebagai janji uatuk
terwujudnya masa depan yang lebih

baik. Laporan ini menggambarkan

sesrra garis bcsar tetapi cukup tajam

dalam meliyrrarakan aspirasi jutaan

rakyat. Hal ini terbukti dari tujuan
yant dipegang teguh oleh Beveridge

dalam mevrujudkan tercapainya ke-

bebasan rakyat dari bahaya kemiski-

nan.

Dengan menggunakan data sta-

tistik yang relevan dan tersedia pada

saat itu, dia secara cermat menun-
jukkan bahwa 'penghapusan kemis-

kinan sesungguhnya telah dikenal
sejak sebelum perang, dilakukan
secara sederhana melalui sumber-
daya - sumberdaya ekonomi yang ada
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di masyarakat; sehingga kemiskinan

seharusnya tidaklah sulit untuk di-

cegah.' Maka, Beveridge tidak hanya

merekomendasikan Perluasan dan

perbaikan progratn-program pela-

yanan scsial Yang telah ada, tetaPi

merekomendasikan sebuah progranr

yang komPrehensif dengan tujuan

untuk menghaPuskan kemiskinan

secara tuntas.

Menurut Beveridge ada lima setan '

raksasa (the frue giant'anfls) dalam

jalur pembangunan Yang hanrs di-

perangr se(nra irersama dan sistema-

trs, yaitu kemiskinal lPst',ertY),'

penyakit (ddseaselj tunar wisma

(sguaior), kebodohan, (ignorance) :

dan'kema lasan. (d{leness)- Kemis-'

kinan diatasi mdalui upaya menjamin

pendapaUn' s€s€orlllg sehingga,dg-

reka,.bisr t hidrrp r g eca ra i.subsisten ;

pepygpprharggr.dratasi'.dengal; pela-

yapau,+\esehatan:,Sisiem.:banri,kebo-+'i'

kemalagan' diatasi' dengan''tindaran ;

,ilisn;e.

dari
pelayanan-pelayanan sosial yang te-

lah ada dan survei-survei tentang

standar hidup dan kondisi yang telah

dilakukan pada 193o-an, Beveridge

memperlihatkan bagaimana, tanPa

satu ukuran dan tindakan Yang eks-

u€trI, kemiskinan itu bisa dihapuskan

dan'standar minimun nasional" drja-

min bagi semua yang membutuhkan,

dengan tiga asumsi yang bisa diterima
dan harus dipenuhi; (i) tunjangan
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langsung kePada anak-anak, (ii)

program kesehatan Yang komPre-

hensif dan (iii) pencegahan kemiski-

nan massal. Asumsi pertama dituju-

kan untuk memberi jaminan pelaksa-

naan tanggung jawab orang tua de-

ngan membagi beban Pengasuhan

dan perawatan anak kePada komuni-
la-q secara keseluruhan. Asumsi kedua

dan keiiga dtujukan untuk mencegah

setidaknYa mengurangi PenYia-

nyiaan sumberdaya manusia Yang

disebabkan oieh kesehatan yang bu-

ruk dan ti&k ada laPangan kerja'

tserdasarkan tiSa asumsi tersebut,

Beveridge mengusulkan satu uPaYa

untuk membaogun s^stem jaminan

sosial yant "menggabungkan tidak

metode berbeda'; (i) jaminan sosial

unnrk memenuhi kebutuhan-kebutu-

han dasar; (ii) bantuan nasional untuk

memenuhi keadaa^r-keadaan khusus;

(iii) jau.inan sukarela untuk hal-hal

selain Lebutuah dasar- Khusus untuk

jaminan sosial, menurut Beveritlge,

harus memasukkan enam PrinsiP
fundamentah angka rata-rata untuk

kebutuhan nafkah dasar; angka rata-

rata dari kontribusi; unifikasi daa

tanggungiawab admi ni51135i; kecuku-

pan terhadaP kebutuhan, kekoruPre-

hensifan darr klasifrkasi-

Rekomendasi Beveridge terhadaP

sistem jaminan sosial yang kompre-

hensif dan bersifat universal tersebut-

lah yang kemudian begitu mewarnai

. 
perkembantan Negara Kesejahteraan

di Inggris. Dimulai dengan :I'cmdlgr t
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Insurance (Industrial injuries) Act
tahun 946; serta NationalAssrsfance
Acf tahun ry48 semakin menegaskan

universalime Negara Kesejahteraan

di Inggris. UU terakhir inilah kcmu-

dian yang menjadi salah satu dari
instrumen-instrumen utama dari
Negara Kesejahteraan modern di Ing-
gris.

Pengaruh laporan Bweridge tidak
hanya di Inggris, melainkan juga me-

nyebar ke negara-negara lain di Ero-
pa dan bahkan hingga ke.4^S dan ke-

mudian menjadi dasar bagi pengem-

bangan skema jaminan sosial di
negara-negara tersebut.

Meskipun gagasan yang dilansir
oleh Beveridge memiliki sejumlah
kelemahan, seperti; karena berpijak
pada prinsip dan skema asuransi
sehingga tidak rnencakup risiko-
risiko warga yang tidak mampu mem-

bayar kontribusi (premi) dan tidak
mampu mengakomodir keiompok-
kelompok khusus lainnya (orang

cacat, orang tua tunggal, pekerja
informal), tapi sistem tersebut mam-
pu bertahan hingga dekade rg5o-
r96o-an tanpa mengalami banyak
perubahan berarti. Sistem jaminan

sosial model Beveridge ini justru
berkembang semakin pesat dan kom-
pleks dengan munculnya program -
program jaminan sosial tambahan
(ossfstrrnce and supplementary
bnefit) hingga dekade rg7o-an. Pada

awal tahun rg7o-an terdapat tidak
kurang dari lima puluh skema pemh-
rian benefit di luar sistem asuransi

nasional. Dua reformasi signifikan

yang dilakukan pada periode tahun
rg7o-an adalah penetapan Socfal
Securitg Pensions Act dan Children
Beneft Act pada tahun 1975 (Darma-

wan dan Sugeng, zoo6).
Model Beveridge mulai berubah

dan mengalami perubahan yang
cukup substansial pada akhir tahun
tgTo-au Saat Partai Konservatif di
bawah Thatcher memimpin peme-
rintahan, negara P.esejahteraan Ing-
gris memuiai tahaparr perkemt angan

baru. Seiring dengan melambatnya
pertumbuhan ekonomi dan mening-
katnya pengangguran, Thatcher me.
mandang tbrmat iegara kesejahte-
raan di Inggris sebagai akar rrrasalah
(P. Prerson dalam Darmawan dan
Sugeng, zoo6).

Seperti yang diuraikan oleh Barr,
sejak dekade r98o-an orientasi peme.

rintahan Inggris beralih pada efisi-
ensi, insentif pasar tenaga kerja, dan
pengetatan fiskal. Jaminan pengang-

guran secara'irertahap dikurangi,
sistem benefit tidak lagi dikaitkan
dengan pendapatan tapi terhadap
perubahan barga dan secara periodik

dimo Cifikasi dari universal rnenjadi
meon ffied Sistem transfer penda-

patan mengalami transformasi secara

radikal dengan privatisasi terhadap
semua skema pensiun kecuali skema

pensiun dasar, dan memberirun pili-
han bagi vvarga untuk keluar dari ske
ma pensiun negara dan memilih ske'
ma swasta yang dikehendakinya (N.

Barr dalam Darmawan dan Sugeng,

zoo6).
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Tipologi atau Model Welfare pada pola interaksi dan saling keter-

State kaitan dalam produksi dan alokasi ke-

Seperti halnya pendekatan pem- sejahteraan antara negara;'sistem

bangunan lainnya, sistem Negara pasardankeludfga/nrmah:;tanggal:f

Kesejahteraan tidaklah hornogen dan Ketiga lembaga tersebut merupa-

statis (Edi Suharto, zoo6). Negara kan penyedia kesejahteraan dan

Kesejahteraan bukanlah satu entitas tempat individu mendapatkan perlin-

yang berwajah tunggal (Darmawan dungan dari risiko-risiko sosial.

dan sugeng, 2006). Negara Kesejah- Masing-masing lembaga meneraP-
- teraan cakupannya amat beragam kan pola pengelolaan risiko yang ber-

dan dinamis mengikuti perkemba- beda. Sebagai contoh, dalam keluar-

ngan dan tuntutan perkembangan ga, pola alokasi kesejahteraan bersan-

peradaban. Titmuss, misalnya, telah Car pada resiprositas (reciprocity),

mengidentifika:i adanya dua tipologi sedangkan pada pasar basisnya ada"

i, negara kesejahteraan, yaitu residual lah pertukaran tunai (cash nexus),

'welfare stote dau rnstrru-tiona'l dan daiam negara ba:isnya adalah

welftrzs&ate."Residu al welfure state,' redistribusir otoritatifr t.authorttative

mentasumsrlan tanggung . jawab r redistrtbuhon) melalui kebijkan so-

negara,sebagai.penyedia: kesejahte-r "sial. Bagaimana risiko dikelola (how

raao,berlakrujika .dan' hanyarji\a,, " the risk are pooled) dan siapa aktor

keluargrdanprsargggal rhenjaliriltan' utama pengelola risiko/penyedia ke-

fudgpl[Ve 8erta terpusat pada,kelortr-',",:t'sejahtraan akan menentukan rezim

pok tertcntuidalam masyarakat ,se., $kesejahteraan (Darmawan dan su-

pefU kelomppbnar8insl: S€ltil Elelg'tu 8en8, 2006).

tailtagg,,laluti,mendapatltan,aloka5ii; Jika dibuat dalarr bentuk skema

k.S.JOt ogn dari negara; sedangkan maka pola interaksi tersebut kurang

fnstitutional weWre state bersifat lebih seperti gamber r.

universglrngscahupsemuailnpulasP Sementaraituberdasarkanberrla-

*.rgu[ftftgdembagar dalam,,bagrg, sarkan studi dan hasil identifikasi

k al.n;,yang dilakuran Suharto, meski bere.

-, b siko menyederhanakan keragaman,

a- sedikitnya ada empat model negara

ra Kesejahteraan menurut versi Tit- kesejahteraan yang hingga kini masih

muss ini pada kenyataanya membawa beroperasi di sejumlah negara (Edi

pada pemahaman tentang pengaruh Suharto, zoo6), Taitu i pqptam,a'

rezim kesejahteraan terhadap ke- mo"{,9!;1p,u$;Y,9B9al',-+"(Uniuersalist

mampuan negara kesejahteraan un- 9'} Pelayanan sosial

tuk memprodulsi dan mendistribusi negara secara melem-

kesejahteraan melalui kebijakan so- baga dan merata kepada seluruh

sial. Rezim kesejahteraan mengacu penCuduknya, baik kaya maupun
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lenggarakan oleh negara diberikan
terutama kepada mereka yang be-
kerja atau mampu memberikan kon-

tnlbusi melalui skema asuransi sosial.

Model yang dirnut oleh Jerman dan

Austria ini scrirg disebut sebagai

:.'Model;'Bismarck, karena idenya
pertama kali dikembangkan oleh Otto
von Bismarck dari Jerman.

KAig Urffiiodel',residu al, (Rendua I ;r

Wefuie$tufe); Model ini dianut oleh

negara-negara Anglo-Safon yang
meliputi.AS, Inggris (setelah refor-
rn asi4pada e;aiilh atcher) ;,Australia

graqFQ$j-a!'b susnya kebutuhan i-
darir6o ?6lda terutanra kepad .,-ii

Model ini sering disebut scbagai'the kel rangebeilDtungr:r
Sqndinauiatt;Welfa:e,States..yang (dl roups), seperti
diwakili oleh Swediai4!,9-rlrcg4i$en- r, orang miskiryepengAnggu4,lpenyan-,
mark Sbbagai contoh, dang g:tArijut,gsia,'rangw
negu di'Swediasedng,, tidak elemen yang me-
dgadikan rnrjukansebagaimoddidral ,''nandai model ini di Inggris: (a)vjnnii-
y3ng*nemberikan pelayanau'sosial .. naE:"standar minimunij, termasilk
konprebe.nsif kepada sdunrh.pendu- . pendapatan minimu,n; O),.pbilindu-
duknya. Kesejahteraan negara di ngan,sti.bl[],;pada,saat muneulnya
Swedia sering dipandang sebagai risiko-risiko; dan (c) pembetian,pela-.
model yaqg,,paling berkembang'dan " /sDttr, sebhilc mungkin." Model ini
lebihmaju.daripada,model di"IEggris, mlrip model universal yang membe-
AS dantAusnralia. rikan pelayanan sosial berdasarkan

Keduar'.nodel,,korporasiiotuu r:hak warga negara <jan memiliki ca-
roor* mqitweVarc(Sociolhtswste' kupan yang luas. Namun, seperti
Wefate State). yang dipraktekkan di Inggris, jumlah

Seperti model pertama, jaminan tanggungan dan pelayanan relatif
sosial juga dilaksanakan secara me- lebih kecil dan berjangka pendek dari-
lembaga dan luas, amuD kontribusi pada model universal. perlindungan
terhadap berbagai skema jaminan _ sosial dan pelayanan sosial juga di-
sosial berasal dari e-tr berikan secara ketat, termporer dan
rintahtrdpniasusaha danrpekprja efisien:.
(buruh),,Pdayanan sosial yang dise-

Gambarl:
Pola lnteraksl Negara, Pasar dan Keluarga

KeseJahteraan
(risiko-risiko sosiai)
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Keempat, model minimal, 114rnd+i' yanan publik (Esping-Andersen da-

molfst," Welfare Stote); Model'initr lam Darmawan dan SugenS, zoo6)'

umumnyaditerapkandiSuSussedanslqDrrntrrt.l/inrmalrstWer'.,
negara-negara latin (seperti Spanyol, foTe$tatg sebagaimana yang diciri-

Italia, Chile, Brazil) dan A.sia (antara kan dalam pola-pola pembailgunan

lain Korea selatan, Filipina, srilanka, di Asia Timur, lebih sesuai digolong'

Indonesia). Model ini ditandai oleh kan''sebagai negara pembangunan"

pengeluaran pemerintah unhrk Pem- (devielopmentalstotc) dan belum ter-

bangunan sosial yang sangat kecil. masuk kategori DeSara kesejahteraan'

Program kesejahteraan dan jaminan Negara pembangunan didefenisikan

sosial Ciberikau secar:l sporadis, sebagai negara yang di dalamnya para

panial dan minimal serta umumnya elite pembuat kebijakan menempat-

hanya diberikan kepada pegawai kan pertumbuhan ekonomi sebagai

negeri, anggota angkatan beisenjata, tujuan fundamental peurbangunan

pegawai swasta yang 6empu memba- serta menyusun strategi yang kohe-

yar premi. Anggaran negara untuk rerr untuk mencapainya' Strategi per-

program sosial sangat kecil, dibawah tumbuiran ini bisa dikombinasikan

ro ft dari totai pengeluaran negara. dengan beragam kebijakan'sosial, tapi

Sebagaimana yang pada awalnya menempatkan }ebijakan sosial terse-

diamati oleh Titmus dan kemudian but di bawah subordinasi kebijakan

diperkuat oleh Esping-Andersen, ter- ekonomi dan tujuan-tojuan pertum-

nyata masing-masing model Welfore buhan ekonomi (Gough dalam Dar-

Stutc tersebut di topang oleh rezim mlwan rlan SugenS' 2cr06)'

kesejahteraanyangberbeda.'tlnivet4 Holliday menyatakan bahwa pola

salisb Welfar c State,penerapannyal/ dev clopmental s to te yang b erkem-

sangst rlipngpruhi oleh,:rezim l<esei&' bang di Asia fimur bisa digolongkan

jahteraan sosial demokrat, Socfol sebagai rezim productiuist welfare

tlengan sistein jaminan sosial yang pang;Tairiln dan Korea Selatan, yang

tersegmentasi serta peran keluarga didalamnya Degara memaynngi pasar

sebagai penyedia pasok kesejahtera- dan sistem keluarga dengan beberapa

rn. Rcsid u.Al:,Welfare ;State,per- program secara relatif berkarakter

bCIk* universal,khususn

ngan kan Posisi elemen

yang dalam masYarak 4v

terbatas terhadap kelompok target gpt, yang di da-

yang selektif serta dorongan yang lamnyi rezim lebih bertumpu pada

kuat bagi pasar untuk mengurus pela- penyediaan jasa kesejahteraan secara
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wajib bagi individu warga oleh negara didikan yanlo lebih baik, sumber daya

serta kontrol parsial negara terhadap manusia engalami peningkatan

peDyediaan jasa kesejahteraan oleh kualitas yan1sangat besar' Karena ke-

keluarga (Gough Calam Darrnawan majuan ilmu pengetahuan dan tek-

dan Sugeng, 2006). nologi mengharuskan adanya pening-

katan standar pendidikan' Peningka-

Welfare State dal Lost tan standar ini juga merupakan bagian

Generation. dari upaya untuk menjadikan penggu-

Pertanyaan kmsial yanS patut di- naan tenaga buruh menjadi lebih efi-

ajukan adalah apa kira-kira pengaruh sien. Selain itu, pendidikan yang se-

yang ditimbulkan oleh elsistensi Ne- makin maju juga menciorong perkem-

gara Kesejahteraan dalam kehidupan bangan ilmu pertgetahuan dan tekno-

sosial dan ekonomi nasional suatu ne- logi yang lebih produktif- Begitu j'rgx

gara secara keselunrhan? Untuk men- jika kesehatan yang lebih tegamin dan

jawab pertanyaan tersebui Alappatt lebih baik menjadikan ralqyat lebih

mengajukan dua fakta empiris terkait kuat clan lebih efisien dalam bekerja'

dengan aspek kesejahteraan masya- Kuatnya tekanan dari ksbutuhan-

rakat y&Emeningkat alcibat diterap- kebutuhan ekonomi yang lelih pen-

kannya konsep Negara Kesejahteraan ting menyebabkan keluarga-keluar-

(Francis Alappatt,2oo6),yaitu; per- ga miskin prakt:s tidak memiliki

tama, meninglcatnya perbaikan sum- kemampuan membelanjakan uang-

ber daga manusia. sebagaimana di- nya demi membiayai pendidikan

ketahui bentuk pennbelanjaan untuk yang layak bagi anak-anak mereka'

kesejahteraan yang sering dilakullarr atau untu membiayai perawata:r

oleh suatu aegara adalah meliputi kesehatan demi mendapatkan ke-

pembe.lanjaan untuk konsumsi dar^ sehatan yaug layak' Hal-hal di atas

investasi. Negara menyediakan ba- merupakan kemustahilan bagi orang

rang dan jasa yang diperlukan oleh miskin untuk mendapatkannya' apa-

rakyat. Dan, melalui cara ini pula da- bila pelayanan-pelayanan tersebut

pat ditingkatkan kemampuan rakyat didasarkan pada mekanis:ne pasar

untuk memberikan kontribusi yang bebas. Mereka juga pasti tidak mampu

lebih besar terhadap produksi. Kon- mempemleh fasilitas-fasilitas peru-

tr.lbusi ini diberikan melalui kerja dan mahan yang sesuai dengan standar

pembelanjaan yang dilakukan oleh keschatan. oleh karena itu, sistem

rakyat. Hal inilah yang menjadi tu- tentang pendidikan negeri (dikelola

juan utama dari sistem Bantuan Na- oleh negara) dan pelayanan keseha-

sional flxs Jaminan Sosial.Tirjuan ter- tan nasional memiliki hasil nyata yai-

sebut sangat penting demi memperta- tu memungkinkan berkembangnya

hankan standar biaya hidup minimal. potensi-potensi yang ada pada ke-

Melalui kebijakan kesehatan dan pen- luarga-keluarga miskin' di mana
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apabila tidak ada kebijakan tersebut,

masyarakat akan mengalami kehila-

ntan yang besar akibat terjadinYa

pen8hilangan Senerasi (lost genera-

nbn). Subsidi penrmahan, tunjangan

kesejahteraan secara cuma-cuma

dan pemeliharaan tingkat pendapa-

tan bagi keluarga juga memiliki pe-

ngaruh serupa.

Kedua, peningkatan lanlitos hf-

dup manusta. Berbagai kebijakan

yang ada dalam Negara Kesejahteraan

telah menyebabkan peningkatan pen-

d,rpatan bagi kalangan Yang tidak
mampu, baik secara langsiing mau"

pun tidak langsung Hal ini bisa ter-

jadi atas penganrh yang ditimbulkan

oleh pemerataan kesemPatan kon-

sumsi. Dengan adanYa jaminan bagi

pencapaian pendapatan sesuai de-

ngan batas minimal akan mencegah

seceorant terjatuh dalam kondisi
lemiskinan yang ekstrem. Pendidikan

yang semakin baik akan membuka
pelnang bagi rnunculnya tenaga-
tenaga yang terdiriilq yang mendapat-

kan upah lebihbaik dan bisa memper-

oleh profesi dan pelcerjaan yang lebih

memuaskan. Demikian juga halnya

dengan kesehatan yant lebih baik,
perumahan yant lebih baik dan pela-

yanan kesejahteraan lainnya yang

hrperan sangatbesar dalam mening-

katkan kualitas hidup masyarakat
secara luas.

Berdasarkan perspektif di atas
jelas bahwa ujung tombak Nega^a Ke'

sejahteraan adalah elsisnya progam
jaminan sosial bagi warga negara. Ja-

minan sosial menrpakan instrumen
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utama untuk bekerjanya gagasan Ne'

gara Kesejahteraan secara efektif. Se-

bagaimana dinyatakan oleh Spicker

jaminan sosial bukanlah pengeluaran

publik yang sia-sia. Melainkan sebuah

bentuk investasi sosial yang mengun-

tungkan dalam jangka panjang )"ang

dilandasi oleh dua pilar utama, yakni

redrstnbusr pendapatan dan solido-

ntos sosral .

Dua prinsip ini lah kemudian Yang

menjelaskan hagaimana meh'anisme

jaminan sosiai bekerja. Misalnya, ba-

garmana peredaran tlang berputar di:.
anulra anggota atau peserta jaminan

s,rsial sehingga terjadi mekanisme

saling nreliudungi diantara mereka

yang pada giliraunya nenjadi sebuah

investasi sosial yang memberi kontri.

busi dalap 4penjage dan meningkat-

kan kralitas hidup negara bangsa sq
cara ,berkelanjutan.

Pola nedistribusi peudapatan ini.
dapatberbentuk vertikal dan horison';

tal. Redlstribusi vertikal rnenunjuL
pada trangftr dari orang kaya, fce orang', o

miskir, Disini ieninan sosid mgruPa1

kan bentuh dukungan'warta' Basya-

rakat yans furat kepada rvarga lnas']a:

rakat yang'lemah secara ekonomi-

Redistqibusi' borieontal adalah

transfer ueDt r,4ntat- kelomlpldrlyaltu i

dari kelompok satu ke' kelompok yang

lain. MisalDyii dari laki-lab ke P*-
rempualrr dari orant dewasa i kepada

anak*nalg dari re-'aja lc orang tua.

Redistribusi horispntal dapat pula

bersifat lantar pribadi', yakni dari
satu siklps LehidupaB ses.eorang ke

siklus lainnYa, (frqm one part of an
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indiuiduai's Iift cycle to another) pinggir dalam proses pembangunan
yant oleh spicker disebut sebagai yang tidak adil (Edi suharto, 2oo3).
'income smoottng'. Dalam kontela
ini, spicker menjelaskan bahwa jami- catatan Akhir
nan sosial pada hakekatnya acalah Kemampuan sistem jaminan so_
dukungan finansial yang diberikan sial untuk menanggulangi berbagai
kepada anak-anak yang kelak mem- problem ekonomi suatu negara seca-
bayar manakala da,vasa; yang diberi- ra empiris sudah banyak terbukti.
kan kepa<ia orang salcit yang memba- Beberapa negara penganu t welfare
yar manakala sehat; atau yang diberi- state telah banyak mengambil manfa-
kan kepada para pensirtnan yang telah at dari sistem jaminai sosial guna
membayar pada saat mereka masih melengkapi sistem Kapitalisme yangbekeda. mereka anut agar lebih berwajah ma_

Sementara itu solidaritas sosial nusiawi.
ciapat berbentuk dukungan yang sa-
ling menguntungkarr atau gotong ro-
yong (nurua! aic[) daa aksi kclektif.
Dukungan yang saling meuguntung-
kan menunjuk pada ide druersr.fi-
cation or ns/<s dimana setiap anggota
maqarakat atau organisasi sehrju un-
tuk berbagi risiko dan tanggungiawab
rnenghadapi ketidakpastian yang
nungkin d:alami di masa rlepan.

AlGi kolektif rrrer:.unjuk pada ide
'fraterntty" ]'ang melihat bahwa usa-
ha kesejahteraan sosial merupakan
tanggungjawab bersama seluruh ang-
gota maqarakat. Jaminan sosial me_
rupakan bentuk solidaritas sosial ke-
pada anggota masyarakat, terutama
kelompok lemah atau rentan (vulne-
rable groups).

Pada titik ini, nqlam adalah repre-
sentasi masyarakat yang bertang-
gungiawab membantu kelompok ini,
yang karena hambatan fisik (orang
cacat), kultural (terasing) maupun
struktural (penganggur), tidak mam-
pu merespon secepat perubahan so_
sial di sekitarnya, terpelanting ke

Kapitalisme yaug digagas oleh
Adam Smith seiak tahun 176 melalui
bukunya Wealth o.f Nationyang basis
teorinya bertumpu pada prinsip
Iaissez-fafre dan pasar bebas terbukti
tidak mampu memberikan kesejah_
teraan dan kemakmuran yang Iayak
bagi masyarakat. penolakan kapita-
lisme terhadap intervensi negara da-
lam sistem ekonor.ii secara faltual te_

rus meningkatkan dan memperbesar
angka keniskinan yang Ci dalamnya
sarat dengan persoalan kctersediaan
pangan, rumah, sarana sanitasi, kese_

hatan dan lain sebagainya. Bersarna-
an dengan fenomena tersebut, per-
soalan-persoalan kebrutalan masya-
rakat, angka kejahatan dan pencurian
juga meningkat tajam. Situasi ini jelas

membuat kehidupan menjadi tidak
aman. Dalam perspektif ini lah kemu-
dian negara secara moral memiliki
alasatr yang absah untuk kembali me.
lalmkan intervensi dengan menyedia-
kan berbagai kebutuhau-kebutuhan
sosial ekononri masyarakat.
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Pertanyaannya kemudian, bagai-

mana dengan Indonesia? Berbagai

konsep atau model Negara Kesejahte-

raan yang dipaparkan di atas sesung-

guhnya dapat dijadikan referensi un-

tuk mengembangkan gagasan Negara

Kesejahteraan di negeri ini- Apalagi

hta mafhum bahwa Pembukaan dan

batang tubuh UUD l^945 sangat Pro

welfare state. Amanat UU Yang me-

nyatakan agar negara memilihara

anak yatim, fakir mislin dan orang-

orang terlantar rnerupakan indikasi

yang cukt^p lugas bahwa fouding
fathers kita se'"enarnyanYa amat

mencita-citakan hadirnYa sebuah

welfare state di republik ini.

Begitu juga dengan lahirnYa UU

No. 4o/zoo4 seyogyanya dijadikan

tonggak penting untuk menata sistem

jaminan sosial di negeri ini agar bisa

menjadi piranti keadilan dan kesejah-

teraan sosial. Undang-undang ter-

sebut harus dijadikan modal untuk

memperluas spektrum atau jangkau-

an ;aminan sosial dalar^l rangka

mewujudkan keadilan sosial bagi war-

ga bangsa. Tidak hanya sekadar dijadi
kan pajangan atau dokumen historis

tanpa makna. Karena ada adagium

" there fs no socfal justice without

socio.I welfare, and there is no soaal

uelfare utithout socis! security" - *
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