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JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA SOSIAL  

DI KLINIK BINA WICARA 

 

BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada era globalisasi dan sejak krisis ekonomi melanda Indonesia 

tahun 1997, sejumlah permasalah kesejahteraan sosial yakni perubahan 

atau dinamika sosial muncul diiringi dengan berbagai permasalahan sosial 

yang meliputi kemiskinan,pengangguran, dampak yang muncul akibat 

bencana alam, bencana sosial/konflik, perbedaan pandangan politik dan 

persaingan ekonomi. Permasalahan sosial, baik yang bersifat konvensional 

maupun kontemporer yang terjadi di masyarakat dalam perkembangannya 

meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif dari tahun ke tahun. 

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada 

tahun 1996 adalah 31.279.291 orang dengan 26 jenis permasalahan, 

misalnya jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 adalah 22,5 juta jiwa 

atau sebesar 11,9 %. Pada tahun 1999, pasca krisis ekonomi, jumlah 

tersebut meningkat menjadi 48,4 juta jiwa  atau sebesar 23,4%. Dan pada 

tahun 2002, angka PMKS menurun menjadi 37,17 juta jiwa atau sebesar 

16,58% dari total 222 juta jiwa penduduk Indonesia (Press Release BPS, 

2007).  

Dewasa ini, sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah berupaya mempertahankan kredibilitas di tengah arus 

globalisasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia dalam 

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat yang lebih profesional dan 

tanggap.  

Tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan usaha 

kesejahteraan sosial telah dinyatakan sejak awal berdirinya Negara Republik 

Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD NRI 

1945. Berdasarkan kedua pasal tersebut, secara konstitusional negara wajib 

membangun kesejahteraan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan 

keterlantaran, terutama yang disebabkan oleh penjajahan.  
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Tidak hanya dalam batang tubuh UUD NRI 1945 saja pemenuhan 

kesejahteraan sosial sebagai concern pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya itu tampak. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan 

bahwa tujuan negara Indonesia salah satunya adalah memajukan 

kesejahteraan umum juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah 

negara kesejahteraan (welfare state) yang menjunjung tinggi kesejahteraan 

sosial (social wefare). Cita-cita tentang terwujudnya kesejahteraan sosial 

tersebut kemudian diejawantahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 yang 

lalu dihapus dan digantikan oleh UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial. 

Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 

Tahun 2009 adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”. 

Zastrow mengemukaan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial 

adalah: 

“..to fulfill the social, financial, health, and recretional requirements of 
all individuals in a society. Social welfare seeks of all individuals in a 
society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all 
age groups, both rich and poor. When other institutions in our society, 
such as the market economy and the family, fail at times to meet the 
basic needs of individuals or groups of people, then social services 
are needed and demanded.” 

 
Definisi institusional dari kesejahteraan sosial dapat diaplikasikan 

ketika hubungan antara kesejahteraan sosial dan kegiatan sosial (social 

work) dihubungkan. Kesejahteraan sosial memiliki cakupan yang lebih 

komprehensif dibandingkan kegiatan sosial; kesejahteraan sosial-lah yang 

menjadi pedoman dari kegiatan sosial. Keduanya terkait satu sama lain pada 

level praksis.  

Pengertian dari social work didefinisikan oleh National Association of 

Social Workers di Amerika Serikat adalah sebagai berikut: 

“social work is the professional activity of helping individuals, groups, 
or communities to enhance or restor their capacity for social 
functioning and to create societal conditions favorable to their goals. 
Social work practice consists of the professional application of social 
work values, principles, and techniques to one or more of the 
following ends: helping people obtain tangible services; providing 
counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; 
helping communities or groups provide or improve social and health 
services; and participating in relevant legislative processes. The 
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practice of social works requires knowledge of human development 
and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the 
interaction of all these factors.” 

 
Sementara itu, terminologi “pekerja sosial” (social workers) 

didefinisikan oleh National Association of Social Workers sebagai berikut: 

“Graduate of schools of social work (with either bachelor’s or master’s 
degree), who use their knowledge and skills to provide social services 
for clients (who may be individuals, families, groups, communities, 
organizations, or society in general). Social workers help people 
increase their capacities for problems solving and coping and help 
them obtain needed resources, facilitati interactions between 
individuals and between individuals and between people and their 
environments, make organizations responsible to people, and 
influence social policies.” 
 

Mengingat peran para pekerja sosial yang sangat besar dalam 

mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, maka mereka seharusnya 

mendapat perhatian besar dari pemerintah. Selama ini, pemerintah 

mengusahakan kesejahteraan sosial melalui Departemen Sosial atau yang 

sekarang disebut dengan Kementrian Sosial. Pembentukan Kementrian 

Sosial ditujukan untuk mengakomodir penyelesaian permasalahan-

permasalahan sosial yang dihadapi bangsa pasca kemerdekaan, namun 

peranan Kementrian Sosial tetap dibutuhkan hingga saat ini. Kementrian 

Sosial memiliki fungsi penting dalam merumuskan kebijakan untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada karena sebagai 

sebuah lembaga negara yang berperan dalam merancang kebijakan sosial 

yang bersifat makro dan menjadi payung dalam berbagai upaya penanganan 

masalah sosial pada tingkat nasional.  

Komponen penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah 

sumber daya manusia (SDM), di mana tugas pokok dan pungsi 

penyelenggaraan pelayanan sosial langsung barada pada: 

1. Lembaga pelayanan sosial di tingkat nasional/pusat 

2. Lembaga pelayanan sosial di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

3. Lembaga Pelayanan Sosial milik masyarakat termasuk LSM usaha 

kesejahteraan sosial dan dunia usaha. 

SDM tersebut adalah “pekerja sosial” dengan status PNS pada lembaga 

pelayanan sosial pemerintah atau sebagai petugas pelayanan sosial pada 

lembaga pelayanan sosial milik masyarakat/organisasi sosial/lembaga 

swadaya masyarakan usaha kesejahteraan sosial dan dunia isaha, maupun 



4 

 

sebagai perseorangan yang peduli dan memiliki komitmen terhadap 

pembangunan kesejahteraan sosial (Badan Pelatihan dan Pengembangan 

Sosial Departemen Sosial RI, 2004). 

 Dalam prakteknya, pekerja sosial yang seyogyanya mendapatkan 

perhatian pemerintah tersebut seringkali terbengkalai dalam pemenuhan 

kesejahteraan sosialnya sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 

profesi pekerja sosial, baik itu yang profesional sekalipun, tidaklah 

menggiurkan secara finansial atau dilihat dari pendapatan yang diperoleh. 

Mereka yang bekerja di panti asuhan, panti jompo, ataupun sekolah luar 

biasa berada di luar jangkauan pemerintah, menjalani profesinya tanpa 

mendapat tunjangan yang memadai untuk menjalani keseharian. Hal ini 

berbanding terbalik dengan pengabdiannya yang diberikan pada negara ini. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah melalui Kementrian 

Sosial telah memasukkan jabatan fungsional sebagai pegawai negeri sipil 

yang menjadi pekerja sosial. Namun, apakah setiap lembaga pelayanan 

sosial yang tidak dimiliki pemerintah mendapatkannya? Tanpa status 

sebagai PNS, apakah pemerintah mau memberikan jaminan sosial bagi para 

pekerja sosial tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tentang jaminan sosial inilah 

yang akan penulis berusaha untuk jawab dalam penelitan kecil ini. 

 

B. Permasalahan 

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang mencita-

citakan pemenuhan kesejahteraan sosial seluruh warga negaranya. Sebagai 

sebuah negara kesejahteraan sosial, pemberian jaminan sosial, baik berupa 

asuransi sosial maupun asistensi sosial merupakan kebijakan yang harus 

dilaksanakan bagaimanapun jumlah dan tujuan pemberiannya. Selain 

pemberian jaminan sosial, negara juga harus mengusahakan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tersebut dilakukan 

melalui lembaga-lembaga pelayanan sosial, baik yang dimiliki oleh 

pemerintah maupun yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Tujuan dari 

lembaga-lembaga tersebut pada umumnya sama,yaitu mewujudkan 

kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat, khususnya bagi para 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Tugas ini merupakan 

tugas yang tidak mudah, membutuhkan dedikasi dan pengetahuana serta 

keterampilan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dengan tugas yang 
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demikian sulit, para pekerja sosial tersebut juga harus bertarung memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari yang tidak sedikit. Meski demikian, pemerintah 

tidaklah memperhatikan hal ini. Banyak pekerja sosial yang tidak 

mendapatkan tunjangan serta pendapatan yang cukup memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Untuk itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana negara 

menjamin kebutuhan hidup pekerja-pekerja sosial tersebut. Adakah sarana 

jaminan sosial diberikan kepada mereka? Pekerja sosial itu sendiri dapat 

dipekerjakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika bekerja di 

pemerintah maka seorang pekerja sosial sudah pasti mendapatkan 

tunjangan-tunjangan layaknya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instansi 

pemerintah yang lain. Lalu bagaimana dengan pekerja sosial yang berasal 

dari lembaga swasta non-pemerintah. Bagaimana pemberian jaminan sosial 

bagi mereka? Apakah hal ini diupayakan oleh oleh yayasan yang mendirikan 

lembaga pelayanan sosial tersebut, atau jaminan bagi mereka dapat 

dimintakan kepada pemerintah?  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka jika dikaitkan 

lokasi penelitian ini pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam masalah 

ini adalah: 

Bagaimana pemberian jaminan sosial terhadap pekerja sosial di Klinik 

Bina Wicara “Vacana Mandira”?   

 

D. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi komponen 

ujian akhir dalam bentuk penelitian kecil pada mata kuliah perundang-

undangan sosial. Sementara itu, tujuan dari penelitian kecil ini adalah untuk 

mengetahui pemberian jaminan sosial terhadap pekerja sosial di Klinik Bina 

Wicara “Vacana Mandira”?   

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber.  
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BAB II 

DATA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Akademi Terapi Wicara (Akademi Audiologi 

Indonesia) milik Yayasan Bina Wicara. Dalam lokasi akademi terapi wicara 

tersebut terdapat pula Klinik Bina Wicara “Vacana Mandira” yang juga masih 

dalambinaan Yayasan Bina Wicara. Akademi Terapi Wicara dan Klinik Bina 

Wicara Vacana Mandira  tersebut terletak di Jalan Kramat VII No. 27 Jakarta 

Pusat 10430. 

 

A.1 Klinik Bina Wicara “Vacana Mandira” 

Klinik ini didirikan sejak tahun 1975 di bawah naungan Yayasan Bina Wicara 

yang memberikan pelayanan bagi anak-anak dan orang dewasa yang 

mengalami gangguan komiunikasidan non-komunikasi. Seseorang dapat 

dikatakan mengalami gangguan komunikasi apabila mengalami masalah 

dalamaspek komunikasi yang meliputi: bahasa, wicara, suara, dan irama 

kelancaran. Penyebab terjadinya gangguan komunikasi tersebut dapat 

terjadi pada masa prenatal, masa natal, masa pos natal. Sementara itu yang 

termasuk gangguan non-komunikasi adalah gangguan fungsi menelan, 

mengunyah, dan menghisap. Klinik tersebut memberikan pelayanan 

observasi, terapi wicara serta konsultasi setiap hari kerja (Senin sampai 

dengan Sabtu). 

 Tenaga yang menangani penderita adalah tenapa terapis wicara yang 

telah berpengalaman dan merupakan lulusan dari Akademi terapi Wicara, 

Akademi Terapi Wicara dan Sarjana Pendidikan, serta Akademi Terapi 

Wicara dan Sarjana Psikologi. Sementara itu, keadaan klien yang dapat 

difasilitasi dalam klinik ini adalah: 

a. Berdasarkan Diagnosa Terapi Wicara 

• Dislogia, yaitu gangguan wicara yang disebabkan oleh mental 

retardasi/down-syndrome dan autisme/ADD/ADHD 

• Disaudia, yaitu gangguan wicara yang disebabkan oleh masalah 

pendengaran. 

• Disatria,yaitu gangguan wicara yang disebabkan oleh 

SistemNeuro Muskuler 
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• Disglosia, yaitu gangguan wicara yang disebabkan oleh adanya 

celah di bibir atau langit-langit 

• Dislalia, yaitu gangguan wicara yang disebabkan oleh kesalahan 

pengajaran 

• Acasia, yaitu gangguan berbahasa yang terjadi pada masa 

perkembangan dan dewasa. 

b. Berdasarkan diagnosa pendidikan 

• Kesulitan membaca (disleksia) 

• Kesulitan menulis (disrafia) 

• Kesalahanberhitung (diskalkulia) 

 

A.2 Akademi Terapi Wicara 

Akademi Terapi Wicara merupakan institusi pendidikan bagi para mahasiswa 

yang sudah terakreditas oleh Departemen Kesehatan dan mendapat izin 

penyelenggaraan pendidikan dari Menteri Pendidikan Nasional RI sertadari 

Menteri Kesehatan. Akademi Terapi Wicara adalah jenjang pendidikan tinggi 

bidang kesehatan penyelenggaraan program Pendidikan Diploma III (DIII) 

yang khusus menangani terapi wicara yang pertama di Indonesia. Dengan 

demikian, ATW-YBW adalah pioner pendidikan kesehatan yang 

menghasilkan tenaga ahli madya terapi wicara di Indonesia, dan hanya satu-

satunya sejak tahun 1972-2007. Yang dimaksud dengan ahlimadya terapi 

wicara adalah tenaga kesehatan yang profesional dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada mereka yang karena berbagai sebab 

mengalamiketidakmampuan dan/atau kehiangan kemampuan 

berkomunikasi. Keberadaan seorang ahli terapi wicara ini sangat penting 

karena banyaknya orang yang sebenarnya membutuhkan pelayanan 

tersebut, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa yang menunjukkan kelainan 

dalam hal berbicara,berbahasa, bersuara, dan irama kelancaran (gagap, 

latah, bicara terlalu cepat) dan disfagia (kesulitan menghisap, mengunyah, 

danmenelan) baik karena bawaan sejak lahir maupun karena sakit atau 

keselakaan. Angka kejadian gangguan bicara dan bahasa berkisar 5-10% 

pada anak sekolah. Angka gangguan pendenganran dan ketulian di 

Indonesia mencapai 16,8%, diperkirakan setiap tahunnya akan ada sekitar 

5200 bayi lahir tuli. Terdapat pula data bahwa jumlah anakIndonesia yang 

menderita cerebral palsy mencapai seribu anak persatu-juta kelahiran. 



8 

 

Potensi lapangan kerja yang dapat menampung lulusan akademi tersebut 

adalah rumah sakit pemerintahatau  swasta, rumah sakit spesialis, 

pelayanan tumbuh kembang, praktek dokter, klinik bina wicara, praktek 

mandiri, sekolah luar biasa dan terpadu.  

  

B. Data Sekunder 

B.1    Pengertian kesejahteraan sosial 

Istilah kesejahteraan sosial tidak merujuk pada suatu kondisi yang 

baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau 

tidak sejahtera berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya. UU No. 11 

tahun 2009 menyebutkan dengan jelas bahwa kesejahteraan sosial dapat 

dikatakan terwujud apabila terjadi situasi di mana kebutuhan material, sosial, 

dan spiritual terpenuhi.  

B.2   Pengertian Negara Kesejahteraan 

Negara kesejahteraan merupakan sistem pemerintahan di mana 

negara bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan warganya.Tentu 

sistem ini bukan berasal dari Indonesia. Istilah maupuan konsep welfarestate 

secara akademis berasaldari tradisi keilmuan barat. Welfare mulai 

berkembangsejakperang dunia kedua. Di banyak negara,welafare statu 

digunakan dengan bahasa yang beragam. Dalam prakteknya, meskipun 

menggunakanistilah yang berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki 

substansi yang sama. Seperti tertuang dalam Barner & Noble, New 

American Encyclopedia (1991: 97), welfare state dijalankan oleh 

pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

sosial dan ekonomi dari rakyatnya. Program pemerintah ditujukan untuk 

mengurangi penderitaan masyarakat akibat kemiskinan, pengangguran, 

gangguan kesehatan,dan lain sebagainya. Inilah yang sepertinya 

menyebabkan welfare state sering dibedakan dari welfare society. Dalam 

welfare society, kesejahteraan rakyat berada di tangan masyarakat sendiri, 

seperti lembaga-lembaga sosial non pemerintah. Dalam banyak negara, hal 

ini dilakukan dalam bentuk yang beragam, bisalembagakeagamaan, 

perusahaan, lembaga sosial profit ataupun nonprofit lainnya.  

Dalam Encyclopedia of Aging (David J. Ekerdt, 2002: 1483)definisi 

yang paling mendasar dari welfare state menuynjuk kepada tanggung jawab 

pemerintah untuk memelihara kesejahteraan rakyatnya. Yang dimaksud 
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negara dalam pengertian ini adalah lembaga politik yang menjalankan 

pemerintahan atau dengan kata lain pemerintah itu sendiri. Perbedaan 

antara negara yang menganut sistem welfare state dan tidak adalah terletak 

pada sifat kebijakan publiknya. Maksudnya, suatu negara yang menerapkan 

welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan (service), 

bantuan (charity), perlindungan (protection),atau pencegahan (prevention) 

pada masalah-masalah sosial. Kebijakan sosial semacam itu memiliki 

proporsi yang cukup besar. Masalah-masalah sosial tersebut dapat 

mencakup kemiskinan, pengangguran,anak-anakterlantar, orang tua tunggal, 

lansia, dan kelompok sosial lain yang sangat membutuhkan bantuan atas 

kelangsungan hidupnya. Sementara pada negara-negara yang tidak 

menganut welfare state kebijakan sosial yang dibuat tidak terlalu banyak.  

Wellfare state itu sendiri diterapkan secara berbeda-beda di banyak 

negara. Ia tidak memiliki praktek yang tunggal. Pelaksanannya tergantung 

pengaruh ideologi dan tuntutan peradaban. Model-model tersebut antara 

lain: 

• Model Institusional 

Disebut juga model universal. Model ini dipengaruhi paham liberal. 

Kesejahteraan dipandang sebagai hak setiap warga negara, baik 

miskin atau kaya sehingga pelayanan sosial di negara 

kesejahteraanmodel ini dilakukan secara permanen dan tiak 

memandang strate sosial dan ekonomi. Negara, negara yang 

menerapkan model ini adalah negara-negara Skandinavia.  

• Model Residual 

Model ini menerapkan pelayanan sosial secara selektif sehingga 

model ini sering juga disebut model selektif. Paham konservatif 

banyak mempengaruhi model ini. Pelayanan sosial diberikan dalam 

skema waktu yang singkat dan akan dihentikan apabila dipandang 

cukup. Pengeluaran sosial dipandang sebagai pemborosan yang 

menghabiskan anggaran danmenciptakan ketergantungan 

warganya. Bantuan yang diberikan pun bukan dipandang sebagai 

hak, melainkan lebih sebagai pemberian di mana si penerima 

diwajibkan menerima sesuatu. Pemberian bantuan itu sendiri 

menggunakan pendekatan mean-tested di mana hanya penerima 
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yang memenuhi kriteria tertentu (eligible) yang berhak mendapatkan 

bantuan. 

• Model Campuran 

Model campuran (welfare pluralism) berbeda tipis dengan model 

residual. Peran negara sama-sama memiliki porsi yang tidak terlalu 

besar dalam program pelayanan sosialnya. Hanya saja, model 

residual lebih didorong oleh ideologi neo-liberal dan pasar bebas, 

sedangkan model campuran tidak lain sebagai bentuk komromi 

terhadap pertentangan yang terjadi pasca  krisis negara 

kesejahteraan. Model campuran menempatkan negara, sektor non-

formal, volunteer, dan lembaga komersial dalam posisi yang sama 

dalam tugas oemenuhan kebutuhan warga negara. 

• Model korporasi 

Model ini diterapkan dengan memberikan jaminan sosial kepada 

warganya atas skema kontribusi kerja sehinga jontribusi jaminan 

sosial berasal dari tiga belah pihak, yakni pemerintah, dunia usaha 

• Model minimal 

Model minimal tidak disamakan dengan model residual. Model 

residual masih dianggap memiliki porsi pelayanan sosial yang lebih 

besar dari pemerintah kepada warganya dibandingkan dengan 

model minimal. Anggaran kecil dalam belanja sosial diterapkan 

karenamemang negara tersebut adalah negara miskin ataupun 

karena tidak memiliki political will terhadap pembangunan sosial. 

Biasanya program pelayanan dan jaminan sosial diberikan secara 

temporal, minimal, dan sporadis. 

 

B.3 Hubungan kesejahteraan sosial dengan pekerjaan sosial 

Hubungan yang sangat erat terjadi antara pekerjaan sosial dan 

kesejahteraan sosial. Meskipun kadang-kadang antara kesejahteraan sosial 

dan pekerjaan sosial sering disamakan, namun paa dasarnya keduanya 

memiliki ruang lingkup yangberbeda, di mana kesejahteraan sosial lebih luas 

ruang lingkupnya daripada pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial itu sendiri 

merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial 

mengupayakan kesejahteraan sosial sebagaimana bidang profesi lainnya.  
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Berikut ini adalah gambar hubungan kesejahteraan sosial dengan pekerjaan 

sosial dan profesi lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa antara satu bidang 

profesi dengan biadang profesi lainnya hanya berbeda dalam cara, namun 

tujuannya sama, yakni untuk mengusahakan kesejahteraan sosial. Dalam 

hal ini kesejahteraan sosia, menjadi inti dari segala profesi yang ada. Oleh 

karenya, kesejahteraan sosial memiliki cakupan yang luas, tidak hanya 

terkait dengan ilmu pekerjaan lain yang berurusan dengan masyarakat, 

tetapi juga termasuk bidang pekerjaan lain yang berurusan dengan 

masyarakat. 

 

B.4 Jaminan Sosial 

Jaminan sosial merupakan salahs atu bentuk intervensi pemerintah 

untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kebijakan tentang jaminan sosial 

dimulai pada masyarakat industri di Barat, yaitu di Inggris dengan Poor Law-

nya. Di Indonesia, tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai 

masyarakat adil makmur dan berdasarkan Pancasila. Dampak dari 

pembangunan tersebut selain keberhasilan, tentunya juga munculnya 

masalah-masalah sosial. Pembangunan nasional telah menimbulkan 
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kebutuhan akan jaminan sosial baik untuk mengisi kegiatan maupun 

menanggulangi dampaknya. Kebutuhan tersebut disebabkan oleh faktor 

perekonomian, kependudukan, dan ketenagakerjaan. Program jaminan 

sosial dimaksudkan untuk menanggulangi masalah ketidakpastian sosial 

ekonomi, sebab utama dari gangguan penghasilan adalah karena hari tua, 

sakit, kecelakaan kerja, dan kematian. Pengaturan tentang jaminan sosial 

tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dank ebijakan 

pemerintah dalam pembangunan nasional.  

Yang dimaksud dengan jaminan sosial menurut UU No. 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sementara, yang disebut dengan 

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan 

program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 

Jaminan sosial tersebut meiliputi jaminan kesehatan, kecelekaan kerja, hari 

tua, pensiun, dan kematian.  

Salah satu bentuk jaminan sosial yang diadakan di Indonesia adalah 

jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 

1992. Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang 

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau 

keadanaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 

hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.  

Cakupan jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi: biaya 

pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya 

rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, 

dan cacat. Apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, 

mereka atau keluarganya berhak atas jaminan kematian (JK) berupa biaya 

pemakaman dan santunan berupa uang. Apabila pekerja telah mencapai 

usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, mereka berhak 

untuk memperolah jaminan hari tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau 

secara berkala. Sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi 

tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, 

pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta 

pelayanan gawat darurat. 
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Pada dasarnya program Jamsostek merupakan sistem asuransi 

sosial, karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem pendanaan penuh 

(fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi kerja dan 

pekerja. Sistem tersebut secara teori merupakan mekanisme asuransi. 

Penyelengaraan sistem asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully 

funded system, tetapi bukan harga mati. Dalam hal ini pemerintah tetap 

diwajibkan untuk berkontribusi terhadap penyelengaraan sistem asuransi 

sosial, atau paling tidak pemerintah terikat untuk menutup kerugian bagi 

badan penyelengara apabila mengalami defisit. Di sisi lain, apabila 

penyelenggara program Jamsostek dikondisikan harus dan memperoleh 

keuntungan, pemerintah akan memperoleh deviden karena bentuk badan 

hukum Persero. 

Kontribusi atau premi yang dibayar dalam rangka memperoleh 

jaminan sosial tenaga kerja adalah bergantung pada jenis jaminan tersebut. 

Iuran JKK adalah berkisar antara 0,24 persen - 1,742 persen dari upah per 

bulan dan atau per tahun, bergantung pada kelompok jenis usaha (terdapat 

5 kelompok usaha), dan dibayar (ditanggung) sepenuhnya oleh pengusaha 

(selaku pemberi kerja). Demikian pula dengan JK, iuran sepenuhnya 

merupakan tanggungan pengusaha yaitu sebesar 0,30 persen dari upah per 

bulan. Sementara itu, iuran JPK juga merupakan tanggungan pengusaha 

yaitu sebesar 6 persen dari upah per bulan bagi tenaga kerja yang sudah 

berkeluarga, dan 3 persen dari upah per bulan bagi tenaga kerja yang belum 

berkeluarga, serta mempunyai batasan maksimum premi sebesar satu juta 

rupiah. Sedangkan iuran JHT ditanggung secara bersama yaitu sebesar 3,70 

persen dari upah per bulan ditanggung oleh pengusaha, dan 2 persen dari 

upah per bulan ditanggung oleh pekerja.    

Dalam UU No. 3 Tahun 1992, dinyatakan bahwa penyelenggara 

perlindungan tenaga kerja swasta adalah PT Jamsostek. Setiap perusahaan 

swasta yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 orang atau dapat 

membayarkan upah sekurang-kurangnya Rp 1 juta rupiah per bulan 

diwajibkan untuk mengikuti sistem jaminan sosial tenaga kerja ini. Namun 

demikian, belum semua perusahaan dan tenaga kerja yang diwajibkan telah 

menjadi peserta Jamsostek. Data menunjukan, bahwa sektor informal masih 

mendominasi komposisi ketenagakerjaan di Indonesia, mencapai sekitar 
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70,5 juta, atau 75 persen dari jumlah pekerja – mereka belum tercover dalam 

Jamsostek. 

Sampai dengan tahun 2002, secara akumulasi JKK telah mencapai 

1,07 juta klaim, JHT mencapai 2,85 juta klaim, JK mencapai 140 ribu klaim, 

dan JPK mencapai 54 ribu klaim. Secara keseluruhan, nilai klaim yang telah 

diterima oleh peserta Jamsostek adalah sekitar Rp 6,2 trilyun. Namun 

demikian, posisi PT Jamsostek mengalami surplus sebesar Rp 530 milyar 

pada Juni 2002. 

 

C. Data Primer 

Data primer didapat melalui wawancara dengan Dewi Mulyati, seorang 

Terapis Wicara dan Pedagog yang merupakan Kepala Klinik Bina Wicara 

“Vacana Mandira” sekaligus tenaga pengajar di Akademi Terapi Wicara. 

Yayasan Bina Wicara merupakan badan hukum yang didirikan oleh Ibu 

Johana Sunarti Nasution (alm), suami dari Abdul Haris Nasution (alm) dan 

Ade Irma Suryani (alm). Dalam klinik tersebut terdapat 12 terapis. Empat 

terapis di antaranya merupakan pegawai tetap, sementara delapan orang 

yang lain merupakan pegawai tidak tetap. Jumlah empat pegawai tetap 

tersebut dipertahankan karena keterbatasan dana, serta melihat tingkat 

kebutuhan yayasan sendiri.  

Terkait dengan pemberian jaminan sosial, terdapat perbedaan antara 

jaminan sosial yang diberikan kepada pegawai tetap dan pegawai tidak 

tetap. Bagi pegawai tetap, yayasan memberikan fasilitas jamsostek yang 

setiap bulan dibayarkan preminya oleh yayasan. Sedangkan bagi pegawai 

tetap, jaminan sosial tersebut tidak ada, karena sifatnya kepegawaiannya 

adalah kontrak biasa, tidak ada kontrak kerja permanen, sehingga pegawai 

tidak tetap tersebut dapat disamakan dengan pegawai honorer. Bagi 

pegawai tidak tetap tersebut, pendapatan yang diberikan adalah 70: 30. 

Tujuh puluh persen diberikan kepada pegawai tidak tetap tersebut, 

sementara sisanya menjadi milik yayasan.  

Informan menyatakan bahwa seorang temannya yang bekerja sebagai 

terapis wicara, baru-baru ini lolos menjadi seleksi CPNS di Kementrian 

Sosial dan menjadi pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sebagai 

pekerja sosial. Hal ini merupakan hal baru bagi Ibu Dewi. Sebenarnya untuk 

pegawai tidak tetap yang bekerja pada yayasan, yayasan seharusnya bisa 
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membantu agar mereka mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah 

mengingat suami dari Ibu Dewi sendiri mendapatkan tunjangan dari 

pemerintah padahal pekerjaannya hanyalah sebagai guru SMP honorer di 

sekolah milik sebuah yayasan. Perihal tidak adanya jaminan sosial dari 

pemerintah terhadap pegawai Yayasan Bina Wicara, Dewi menyatakan 

bahwa ada masalah antara pengelola, pemilik dan pemerintah. Masalah 

antara pengelola dan pemilik yayasan tidak diceritakan. Sementara masalah 

antara pemilik yayasan, yaitu Ibu (Alm) J. S. Nasution (dengan pemerintah 

adalah sikap pemilik yayasan yang anti terhadap orde baru. Meski orde baru 

sudah berganti era menjadi era reformasi, pemilik yayasan tetap tidak 

bergeming dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah. 
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BAB III 

ANALISIS 

 

 

Pekerja sosial itu merupakan sebuah profesi. Morales dalam bukunya 

menyatakan bahwa: 

“The profession of social work is the study of people who are 
dedicated to helping others change some aspect of theis social functioning. 
In simplest terms, social workers help people improve their interactions with 
various aspects of their world- their children, parents,spuse, falimyfriends, 
coworkors, or even organizations and whole communities. Social work is a 
profession committed tochange. 

Moreover,it is a profession of doers. Social workers are not hand 
wringers who contemplate the issues in hopes that they will dissapear. 
Rather they take action to prevent problems from developing and to help 
people deal effectively with situations that cannot be changed and withthose 
that can be changed.” (1996: 5) 

“...As the social welfare institution emerged, occupations were 
developed to provide services that were not available through pamily or 
friends.”(1996: 7) 

 

Pekerja sosial bukan sekedar seseorang dengan jiwa sosial yang berniat 

membantu orang lain untuk mengubah aspek hidup mereka agar berfungsi lebih 

baik secara sosial. Justru karena kehidupan orang lain yang dipertaruhkan, maka 

sudah selayaknya seorang pekerja sosial dibekali dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai untuk melakukan pelayanan sosial. Hal ini disadari 

betul oleh para pembuat legislasi bangsa kita, sehingga melalui UU No. 11 

Tahun 2009 dirumuskan pula mengenai pekerja sosial profesional, yaitu:  

“seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang 
memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam 
pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau 
pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas 
pelayanan dan penanganan masalah sosial.” 

  

Rumusan ini bukan sekedar pajangan. Di dalamnya terkandung arti bahwa 

pemerintah melihat pekerja sosial (dibedakan dengan relawan sosial) sebagai 

sebuah profesi layaknya profesi-profesi lain yang membutuhkan keterampilan 

dan sebagaimana dikemukakan oleh Zastrow, pekerja sosial menjadi bagian 

dalam sistem untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut Stewart, Tiga 

tujuan umum pelayanan sosial terorganisasi yaitu mengurangi tekanan dari 
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perubahan sosial, mendahului melawan akibat perubahan sosial, menciptakan 

kondisi sosial untuk perbaikan kesehatan (1987:199) 

 Pekerja sosial membutuhkan keterampilan dan pengetahuan untuk 

menangani para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). UU No. 11 

Tahun 2009 menyebutnya dengan orang yang mengalami disfungsi sosial. 

Disfungsi sosial yang dimaksud adalah penyandang cacat fisik, cacat mental, 

cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita 

penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika 

sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak 

kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan 

anak dengan kebutuhan khusus (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 11 Tahun 

2009). Lebih lanjut, Kementrian Sosial mensosialisakan apa itu PMKS melalui 

internet dan brosur, yang di dalamnya diterangkan bahwa PMKS adalah 

seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, 

kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga 

tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara 

memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa 

kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, 

keterasingan dan perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang 

mendukung, seperti terjadinya bencana. Terdapat 22 jenis PMKS, yakni: 

1. Anak Balita Terlantar. Adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena 

sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan 

kewajibannya(karena beberapa kemungkinan :miskin, tidak mampu, 

salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, anak 

balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 

perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial. 

2. Anak Terlantar. Adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab 

tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya(karena 

beberapa kemungkinan :miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, 

salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, 

tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga terganggu kelangsungan 

hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan 

sosial. 

3. Anak Nakal. Adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku 

menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam 
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masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya 

dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena 

usia maka belum dapat dituntut secara hukum. 

4. Anak Jalanan. Adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang 

menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah dan 

berkeliaran di jalanan maupun tempat umum. 

5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Adalah seorang wanita dewasa 

berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda tidak mempunyai 

penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

6. Korban Tindak Kekerasan. adalah seseorang yang terancam secara 

fisik maupun non fisik(psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan 

salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan 

sosial terdakwa. Dalam hal ini termasuk anak, wanita dan lanjut usia 

korban tindak kekerasan. 

7. Lanjut Usia Terlantar. Adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau 

lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

baik secara jasmani, rohani maupun sosial. 

8. Penyandang Cacat. Adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik 

maupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun 

sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, 

penyandang cacat mental. Dalam hal ini termasuk anak cacat, 

penyandang cacat eks penyakit kronis. 

9. Tuna Susila. Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual 

dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian 

di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, 

materi atau jasa. 

10. Pengemis. Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-

minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan orang lain. 

11. Gelandangan. Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat 

setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang 

tetap serta mengambara di tempat umum. 
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12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan(BWBLK). Adalah 

seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri 

masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan 

pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali 

dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk 

mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara 

normal. 

13. Korban Penyalahgunaan Napza. Adalah seseorang yang 

menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya 

termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa 

sepengetahuan dokter yang berwenang. 

14. Keluarga Fakir Miskin. 

15. Keluarga Berumah Tak Layak Huni. 

16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. 

17. Komunitas Adat terpencil. 

18. Korban Bencana Alam. 

19. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi. 

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial. 

21. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 

22. Keluarga Rentan. 

  

 Dengan daftar pasien semacam itu, jelas bahwa seorang pekerja sosial 

minimal harus memiliki pendidikan di bidang kesejahteraan sosial, pelatihan dan 

keterampilan pelayanan sosial, dan atau pengalaman melaksanakan pelayanan 

sosial. Hal ini senada dengan pengaturan. UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 33 ayat 

(2). Kebutuhan akan keterampilan tersebut tentu harus didukung oleh 

pemerintah. Pemenuhan kebutuhan sendiri juga tidak hanya dengan pengadaan 

pelatihan yang dapat diikuti secara cuma-cuma atau dengan bayaran yang tidak 

mahal, namun juga memberikan kemudahan hidup melalui tunjangan-tunjangan 

yang menjadi hak par pekerja sosial tersebut.  

 Dalam pasal 34 UU No. 11 tahun 2009, pemerintah menegaskan 

komitmennya untuk memberikan sarana dan prasarana bagi para pekerja sosial. 

Sarana dan pra sarana tersebut terdiri dari pendidikan, pelatihan, promosi, 

tunjangan, dan/atau penghargaan. Meski komitmen tersebut disangkal pada ayat 

yang sama dengan menggunakan kata “atau” seolah tidak bersifat imperatif, 
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pemerintah tetap memberikan pernyataan bahwa pemberian tunjangan sangat 

dimungkinkan bagi seorang pekerja sosial. 

 Bicara soal tunjangan, maka kita bicara pula soal  jaminan sosial. Menjadi 

seorang pekerja sosial oleh pemerintah nyata telah dianggap sebagai sebuah 

profesi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jabatan fungsional sebagai pekerja 

sosial dalam Kementrian Sosial. Seseorang yang menjalankan pekerjaan dalam 

bentuk pelayanan sosial bagi para PMKS dan memperoleh penghidupan melalui 

pekerjaan tersebut dapat saja mendaftarkan diri menjadi seorang pegawai negeri 

sipil fungsional di Kementrian Sosial, meski tempat ia bekerja itu sendiri 

merupakan milik yayasan, atau pihak lain di luar pemerintah. Sebagai contoh, 

pekerja sosial di Panti Sosial Tuna Netra Tan Miyat Bekasi Timur  yang 

kebanyakan telah memiliki status sebagai pegawai negeri sipil. Data Kementrian 

Sosial menunjukkan bahwa pekerja sosial yang dimaksud dibagi menjadi dua, 

yaitu pekerja sosial tingkat terampil dan pekerja sosial tingkat ahli. Pekerja sosial 

terampil terdiri dari, pekerja sosial pelaksana pemula, pekerja sosial pelaksana, 

pekerja sosial pelaksana lanjutan, dan pekerja sosial penyelia. Sementara 

pekerja sosial tingkat ahli terbagi lagi menjadi pekerja sosial tingkat ahli pertama, 

muda, dan madya. Masing-masing jabatan tersebut memiliki rincian kegiatan 

masin-masing. Terdapat pula peraturan tentang golongan-golongan 

kepegawaian mereka dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil. 

Sebagai contoh, pekerja sosial tingkat penyelia, karirnya mentok di golongan IIID. 

 Di Indonesia ini memang seringkali faktor keberuntungan berbicara. Tidak 

semua pekerja sosial dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil melalui seleksi 

CPNS. Dalam wawancara dengan Dewi yang bekerja di Klinik Bina Wicara, 

seorang temannya berusaha mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri sipil 

dengan jabatan fungsionaldi Kementrian Sosial, namun tidak lolos. Lalu 

bagaimana dengan orang-orang seperti mereka? Bagaimana tunjangan sosial 

yang mereka dapatkan? 

 Dalam wawancara dengan Dewi tersebut, terungkap bahwa yayasan 

tempat pekerja sosial tersebut bekerja dapat saja mendaftarkan pegawainya 

untuk memperoleh jaminan sosial melalui program jaminan sosial tenaga kerja 

(jamsostek). Dengan demikian, berarti pengertian jamsostek yang seyogyanya 

dibiayai oleh “pengusaha” menurut UU No. 3 Tahun 1992 dapat diperluas 

pengertiannya hingga mencakup yayasan yang pada dasarnya berada di luar 

kategori pengusaha, atau lebih tepat disebut pelayan publik. Pemberian 
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jamsostek bagi pekerja sosial ini juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Sebagai contoh, Pemkab Purwakarta Provinsi Jawa Barat mengikutkan 

sebanyak 22 ribu pekerja sosial menjadi peserta Jamsostek supaya mereka 

mendapat santunan bila terjadi kecelakaan ataupun musibah (Antara News, 16 

November 2010). Para pekerja sosial yang mendapatkan jaminan itu terdiri atas 

para Ketua RW. RT, pengelola Posyandu, Karang Taruna, Bamusdes, LPM, guru 

mengaji, DKM dan lainya. Menurut Bupati, Pemkab Purwakarta telah 

mengalokasikan anggaran pada APBD 2010 sebesar Rp 4 miliar untuk 

pembayaran premi asuaransi Jamsostek tersebut. Ini merupakan contoh yang 

sangat baik tentang pemberian Jamsostek yang tidak hanya dilakukan oleh 

Pengusaha, bahwa yayasan dan pemerintah daerah bahkan sebenarnya dapat 

memberikan jaminan sosial kepada orang-orang yang diperkerjakannya sebagai 

pekerja sosial melalui jamsostek. 

 Lagi-lagi, kita kembali diperhadapkan pada orang-orang yang tidak 

seberuntung kelompok sebelumnya. Di Klinik Bina Wicara sendiri, dari 12 orang 

pegawai yang menjadi terapis, hanya empat orang yang dipekerjakan sebagai 

pegawai tetap,sementara delapan orang lainnya tidak tetap. Bagi pegawai tidak 

tetap ini, tidak ada jaminan sosial sama sekali, karena kontrak kerja hanya 

bersifat sementara. Pemberian gaji pun masih dengan penghitungan 70% untuk 

pekerja, dan sisanya menjadi milik yayasan. Padahal sebenarnya pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki pegawai tetap di sana tidak jauh berbeda dengan 

mereka yang menjadi pegawai tetap, yaitu sama-sama lulusan akademi terapi 

wicara.  

 Melihat kasus ini, rasanya posisi pegawai-pegawai tidak tetap yang 

dipekerjakan di Klinik Bina Wicara seolah hanya pekerja di sektor informal. 

Padahal tidak demikian adanya. Namun, ke”informal’an perjanjian kerja dengan 

dengan yayasan membuat mereka harus tersingkir dari program penjaminan 

sosial. Hal ini tidaklah sejalan dengan pengaturan dalam UU No. 3 tahun 1992 

Pasal 1 yang menyatakan bahwa , jaminan sosial tenaga kerja berlaku bagi 

tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  Kata-kata “maupun di luar hubungan kerja”  tersebut 

seharusnya dapat ditarik garis ke pekerja di sektor informal, atau dalam kasus ini 

pegawai tidak tetap di Klinik Bina Wicara.  
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 Sebagaimana dinyatakan dalam tulisan Heru Susetyo, Di Indonesia, 

sistem jaminan sosial diamanatkan dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945. 

Disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk mendapatkan 

pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya untuk mengembangkan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (2) UUD 

45 menyebutkan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

martabat kemanusiaan.  

Di level nasional, pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 

(DUHAM) 1948 menyebutkan, setiap orang sebagai anggota masyarakat 

memiliki hak atas jaminan sosial. Di dokumen yang sama, pasal 25, disebutkan 

bahwa setiap orang memiliki hak atas standar hidup yang layak di bidang 

kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk dalam hal makanan, pakaian, 

perumahan, perawatan kesehatan, pelayanan sosial, dan jaminan keamanan 

ketika sedang tidak bekerja,sakit, menderita cacat, sebagai janda atau duda, di 

usia tua, dan segala situasi kurang menguntungkan yang lain di luar kemampuan 

yang bersangkutan.  

Sementara itu, pasal 9 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial 

dan Budaya (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) 

yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan UU No 11 Tahun 2005 juga 

menyebutkan, setiap orang berhak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial 

(social insurance). 

Karena itu, berdasar segenap landasan hukum tersebut, baik di level 

nasional maupun internasional, tak diragukan lagi bahwa jaminan sosial 

merupakan hak segenap rakyat. Tidak memandang mereka bekerja di sektor 

formal maupun informal, pekerja tetap atau tidak tetap, maupun outsourcing. 

Jamsostek telah melakukan tugas dengan sangat baik ketika jaminan 

sosial juga diberlakukan bagi pegawai di yayasan dan pekerja sosial di 

Kabupaten Purwakarta.  Namun, di luar sana tetap banyak pihak yang masih 

membutuhkan jangkauan Jamsostek. Di sini peran harus diambil juga 

sebenarnya oleh pemerintah. Sesekali pemerintah harus melakukan jemput bola 

di yayasan yang melakukan pelayanan sosial semacam itu karena pemerintah 

telah mendeklarasikan dalam berbagai kebijakan sosialnya bahwa jaminan sosial 

adalah hak setiap orang. Ada konsekuesi dari pernyataan tersebut. Di sisi lain, 

pihak yayasan juga sebenarnya salah dalam hal ini. Bukan hanya 
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kekurangaktifannya mendekati dan bertanya pada pemerintah melainkan juga 

secara tidak langsung telah melakukan diskriminasi antara pegawai tetap dan 

tidak tetap. Meski alasan yang ada kemudian bisa dimengerti yaitu tidak lain 

karena adanya keterbatasan dana.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

 Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi diwujudkannya 

kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Hal ini diakui dalam konstitusi 

maupun segenap peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur 

atau mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial 

tersebut tidaklah serta-merta terjadi, mengingat banyak penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) di Indonesia. Untuk menangani PMKS tersebut 

dibutuhkan tenaga kerja yang bersedia menjadi pekerja sosial. 

 Mengingat yang ditangani oleh pekerja sosial adalah mereka yang 

mengalami disgfungsi sosial serta pelayanan publik yang tidak banyak diminati 

oleh semua orang, maka aka yang mereka lakukan tidak dapat dikatakan mudah. 

Untuk itu, seorang pekerja sosial harus memiliki keterampilan dan pengetahuan 

tertentu.  

 Hal ini yang terjadi pada Terapis di Klinik Bina Wicara “Vacana Mandira” 

sekaligus pengajar di Akademi Terapi Wicara milik Yayasan Bina Wicara. 

Pekerja sosial yang dipekerjakan di sana merupakan tenaga profesional yang 

telah secara spesifik memperlajari terapi wicara.  

 Yang kemudian menjadi pekerjaan, bagaimana jaminan sosial diberikan 

bagi pekerja sosial di sana? Studi kasus menunjukkan bahwa ada perbedaan 

perlakuan antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap 

diikutsertakan dalam Jamsostek, sementara tidak demikian halnya dengan 

pegawai tidak tetap. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadi diskriminasi bagi para 

pegawai tidak tetap tersebut, dan hal ini sekali lagi membuktikan bahwa 

pelaksanaan jaminan sosial masih sangat diskriminatif terutama karena tidak 

menjangkau pekerja di sektor informal atau yang tidak dilindungi dengan 

perjanjian kerja yang tetap. 
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