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Kata 
Pengantar

Indonesia telah mengalami 
transformasi yang luar biasa 
dalam 20 tahun terakhir. 

Tingkat kemiskinan nasional telah 
berkurang separuhnya, dari 19,1 
persen pada tahun 2000 menjadi 9,2 
persen tahun 2019. Pertumbuhan 
rata-rata mencapai 5,5 persen per 
tahun sejak 2000.  Indonesia, sebagai 
negara dengan populasi terbesar 
keempat di dunia, tampil sebagai 
negara ekonomi menengah yang 
bergairah, dengan penduduk kelas 
menengah yang tumbuh pesat. 

Namun demikian, masih terdapat 
berbagai tantangan yang harus 
dihadapi. Dari sekitar 264 juta 
penduduk Indonesia, sekitar 
25,9 juta penduduk masih hidup 
di bawah garis kemiskinan dan 
20,2 persen penduduknya masih 
rentan kembali jatuh miskin karena 

penghasilan mereka hanya sedikit 
di atas garis kemiskinan nasional. 
Ketidaksetaraan merupakan, dan 
sepertinya akan tetap menjadi, 
tantangan utama yang mengancam 
pertumbuhan dan kemakmuran 
Indonesia  di  masa depan. 
Ketidaksetaraan dan kerentanan 
berlanjut tersebut dapat berakibat 
cukup buruk terhadap pertumbuhan 
maupun stabilitas sosial dan 
politik . Indonesia juga perlu 
mempersiapkan diri menghadapi 
masa depan yang akan terlihat 
berbeda dari sekarang – penuaan 
populasi, kemajuan teknologi yang 
memengaruhi cara dan tempat 
bekerja, bencana terkait perubahan 
iklim, dan juga - seperti yang 
ditunjukkan oleh pengalaman baru-
baru ini - pandemi. Kenyataannya, 
pandemi COVID-19 kemungkinan 
akan secara signifikan meningkatkan 

Satu Kahkonen

Kepala Perwakilan

Indonesia dan  Timor Leste
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jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, 
sebuah penanda yang jelas akan kerentanan yang 
masih harus dihadapi Indonesia. 

Indonesia terus menetapkan sasaran-sasaran 
ambisius untuk mencapai model pembangunan 
yang lebih inklusif. Visi Pemerintah untuk 
tahun 2045—bertepatan dengan perayaan 
100 tahun kemerdekaan Indonesia—adalah 
untuk mencapai status pendapatan tinggi dan 
mengentaskan kemiskinan hingga hampir tidak 
ada. Selain pertumbuhan yang berkelanjutan 
dan kesempatan berpenghasilan untuk semua, 
sistem perlindungan sosial yang inklusif dan 
efisien juga sangat penting untuk dapat mencapai 
sasaran-sasaran ambisius tersebut. Indonesia 
akan memerlukan serangkaian program dan 
sistem perlindungan sosial modern yang 
siap menyongsong masa depan, dan mampu 
beradaptasi dan beroperasi dalam konteks 
perubahan yang berkelanjutan.

Dan Indonesia sudah memiliki fondasi yang 
kuat untuk membangun sistem tersebut. 
Sistem perlindungan sosial Indonesia telah 
melalui transformasi mendasar selama dua 
dekade terakhir.  Program-program bantuan 
sosial berbasis keluarga telah meningkatkan 
kemampuan mereka menjangkau keluarga-
keluarga miskin sebagai hasil dari investasi 
dalam daftar terpadu sosial rumah tangga miskin 
dan rentan. Selain itu, telah terjadi perluasan 
cakupan yang signifikan dari program-program 
bantuan sosial dan asuransi sosial, khususnya 
pada asuransi kesehatan, serta sistem pensiun. 
Sejalan dengan perluasan tersebut, alokasi-
alokasi pembelanjaan yang lebih baik serta 
pengembangan platform-platform yang 
dibutuhkan untuk menyampaikan layanan 
program-program secara efektif dan efisien telah 
memungkinkan terjadinya transformasi tersebut. 

Walaupun telah dilakukan upaya-upaya signifikan 
untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial di 
Indonesia, proses transformasinya masih belum 
selesai. Agar siap di masa depan, diperlukan 
suatu pemikiran ulang atas kontrak sosial yang 
berlaku dan upaya-upaya yang berkelanjutan 
supaya dapat memberikan cakupan perlindungan 
yang memadai terhadap guncangan-guncangan 
pada saat ini dan di masa depan. Hal ini menjadi 
mendesak seiring dengan penuaan populasi dan 
meningkatnya informalitas dalam pasar tenaga 
kerja – tanpa reformasi yang dimaksud, akan sulit 
mencapai target-target ambisius pengentasan 

kemiskinan dan pertumbuhan inklusif yang 
telah ditetapkan untuk tahun 2045. Dengan 
kelas menengah yang tumbuh pesat, terdiri dari 
sekitar 61 juta penduduk, dan pertumbuhan calon 
kelas menengah yang saat ini terdiri dari 126 juta 
penduduk Indonesia, masih banyak penduduk 
yang berisiko tertinggal karena cakupan yang 
tidak lengkap dan, dalam beberapa kasus, tingkat 
manfaat yang belum memadai untuk kelompok 
lansia, penyandang disabilitas, atau rumah tangga 
tanpa anak. Indonesia juga dapat menerapkan 
pelajaran-pelajaran berharga dari perluasan 
cakupan asuransi kesehatan sosial untuk 
reformasi pensiun, serta menerapkan sistem 
jaminan kehilangan pekerjaan yang modern. Dan 
untuk menyampaikan layanan program-program 
tersebut, masih dibutuhkan investasi dalam 
sistem-sistem untuk identifikasi, penargetan, dan 
pembayaran. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh 
krisis COVID-19, adalah negara-negara dengan 
data terpadu sosial mayoritas penduduknya yang 
lebih cepat dan komprehensif mampu merespons 
dan membantu  keluarga-keluarga yang 
menghadapi guncangan mata pencaharian. Oleh 
karena itu, perluasan data terpadu sosial yang 
ada muncul sebagai prioritas utama Indonesia, 
sebagaimana disarankan dalam laporan ini. 

Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang 
untuk memikirkan cara-cara meningkatkan 
perlindungan sosial di Indonesia. Kami berharap 
laporan ini dapat menstimulasi perbincangan 
yang sangat diperlukan tentang cara memadukan 
jalur-jalur kebijakan yang akan menghasilkan 
sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, 
efektif, dan relevan dalam dunia yang berubah 
dengan cepat. Sistem perlindungan sosial di 
Indonesia akan perlu lebih mengembangkan 
kemampuannya mendukung jutaan orang 
memperoleh keterampilan yang tepat agar dapat 
bersaing dalam pasar kerja yang terus berubah 
saat ini, serta memberikan kesempatan kepada 
jutaan anak-anak untuk sekolah dan mendapatkan 
akses ke layanan kesehatan, menyiapkan mereka 
memasuki pasar tenaga kerja dalam waktu 
yang tidak lama lagi. Kami menyadari bahwa 
investasi-investasi tersebut tidak sedikit dan 
akan memerlukan biaya yang cukup signifikan. 
Namun, kami juga percaya bahwa dengan bahu-
membahu – pemerintah bersama masyarakat 
sipil, dan sektor swasta, serta dukungan  
mitra-mitra pembangunan – Indonesia  
mampu mencapai visi 2045 untuk masa 
depan yang melindungi dan melayani  
semua penduduknya. 
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Selama dua dekade 
terakhir, sistem 
perlindungan sosial 
Indonesia telah 
bertransformasi 
secara 
fundamental.
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1  Bappenas (2019).
2 Packard, T. dkk. (2019).

Untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkelanjutan dan adil di Indonesia, 
dibutuhkan sistem perlindungan 
sosial yang inklusif dan efisien. Visi 
Pemerintah Indonesia untuk tahun 2045, 
ketika Indonesia merayakan 100 tahun 
kemerdekaannya, adalah menjadi negara 
berpendapatan tinggi dan mengurangi 
kemiskinan hingga mendekati nol.1 
Sistem perlindungan sosial yang modern, 
inklusif dan efisien akan sangat penting 
untuk memenuhi tujuan-tujuan ini dalam 
konteks tren demografis, teknologi, dan 
lingkungan selama beberapa dekade 
mendatang. Sistem perlindungan sosial 
sangatlah penting untuk memastikan 
bahwa tidak ada yang tertinggal 
oleh pertumbuhan ekonomi, dan  
tren yang muncul menunjukkan  
bahwa mereka akan semakin penting 
p e r a n n ya  d a l a m  m e m b a n g u n , 
mempekerjakan, dan melindungi modal 
manusia Indonesia.2

Selama dua dekade terakhir, sistem 
perlindungan sosial Indonesia telah 
bertransformasi secara fundamental. 
Sistem ini berubah dari dominasi subsidi 
konsumen regresif dan respons terhadap 
krisis secara ad hoc, menjadi program-
program bantuan sosial berbasis rumah 
tangga, dengan perluasan cakupan yang 
masif. Bidang perlindungan sosial juga 
telah melalui berbagai pengembangan dan 
integrasi baik dari sisi kebijakan maupun 
institusi dalam beberapa tahun terakhir. 
Untuk sistem asuransi sosial, telah 
berlangsung pembangunan berkelanjutan 
dan integrasi dari kebijakan, program 
dan institusi. Semua ini dapat terwujud 
berkat perbaikan alokasi belanja dan 
pembangunan pijakan yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan program secara 
efektif dan efisien.

Kendati  signifikan, transformasinya 
belum lengkap. Perluasan cakupan 
bantuan sosial  sebagian besar 
terkonsentrasi pada rumah tangga miskin 
dengan anak-anak, tetapi kelompok lain 
seperti lansia dan penyandang disabilitas 
belum tercakup secara memadai. 
Pertanggungan asuransi sosial tetap 
rendah, dengan tunjangan yang kurang 

memadai. Penerapan sistem masih 
terfragmentasi dan belum menumbuhkan 
koherensi yang mencakup seluruh bidang 
bantuan sosial dan asuransi sosial. Yang 
paling penting, muncul berbagai tantangan 
dan peluang baru, seperti misalnya 
perubahan demografis, perubahan cara 
orang bekerja, kemajuan teknologi, dan 
perubahan iklim. Sistem perlindungan 
sosial yang berlaku saat ini belum siap 
menghadapi tantangan dan peluang baru 
secara memadai.

Pengentasan kemiskinan dan kerentanan 
tetap relevan sebagai tujuan inti sistem 
perlindungan sosial Indonesia. Indonesia 
secara berkelanjutan telah berhasil 
menurunkan tingkat kemiskinan dari 
19,1 persen dari populasi tahun 2000 
menjadi 9,2 persen dari populasi pada 
September 2019. Namun, kemajuan ini 
sangat kontras dengan kinerja Indonesia 
dalam pencapaian kemakmuran bersama. 
Ketimpangan, yang diukur dengan 
koefisien Gini, naik dari nilai terendah 

Overview

1. Visi Indonesia tahun 
2045 menetapkan tujuan 
ambisius yang akan 
membutuhkan investasi 
besar dalam modal manusia 
dan perlindungan sosial

2. Inilah saatnya untuk 
memikirkan kembali tujuan dan 
jangkauan sistem perlindungan 
sosial Indonesia

www.unsplash.com
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30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin pada 
tahun 2014, dan turun menjadi 38 poin pada 
September 2019. Indonesia mengalami ekspansi 
pesat dalam golongan kelas menengahnya, 
sekitar 126 juta orang Indonesia, atau 48 
persen dari populasi, yang merupakan calon 
kelas menengah (AMC) dan belum merasakan 
keamanan ekonomi. Hampir seperlima calon 
kelas menengah tahun 1993 menjadi rentan 
terhadap kemiskinan pada tahun 2014. Dua 
pertiganya juga mengalami penurunan pada 
setidaknya satu dimensi kesejahteraan non-
moneter. Kerentanan tetap tinggi: sementara 
24,7 juta orang Indonesia hidup di bawah 
garis kemiskinan, sebanyak 64 juta orang 
hidup kurang dari 50 persen di atas garis 
kemiskinan. Ketimpangan dan kerentanan dapat 
berkonsekuensi negatif terhadap pertumbuhan, 
serta stabilitas sosial dan politik. Tanpa 
perlindungan yang memadai, guncangan kecil 
dapat dengan mudah  menghempaskan mereka 
yang rentan kembali dalam kemiskinan.

Bonus demografi akan mengharuskan Indonesia 
menciptakan jumlah dan jenis pekerjaan yang 
memadai bagi jutaan orang yang memasuki 
angkatan kerja setiap tahun. Indonesia sedang 

mengalami masa transisi demografis yang 
akan berdampak pada dinamika pasar tenaga 
kerja dan modal manusia dalam beberapa 
dekade mendatang (Gambar 1). Jumlah 
penduduk lanjut usia  akan meningkat secara 
signifikan, dengan implikasi penting untuk 
perawatan kesehatan, bantuan sosial dan 
sistem pensiun. Sistem perlindungan sosial 
dapat berperan penting dalam membangun 
modal manusia dan memastikan bahwa 
potensi semua penduduk Indonesia dapat 
dimaksimalkan, sehingga meningkatkan 
kesiapan mereka menghadapi pasar 
tenaga kerja masa depan. Perlindungan 
sosial yang kuat dan komprehensif dapat 
memberdayakan masyarakat menjadi sehat, 
mengenyam pendidikan, dan memanfaatkan 
peluang untuk mengangkat keluarga mereka 
dari kemiskinan dengan memberikan 
dukungan konsumsi dan memastikan bahwa 
masyarakat mendapatkan gizi dan pendidikan 
yang memadai. Berbagai program bantuan 
sosial, misalnya, merupakan bagian penting 
dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk 
mempercepat investasi dalam modal manusia, 
termasuk Strategi Nasional Percepatan 
Pencegahan Stunting, atau StraNas Stunting.

Gambar 1: Persentase 
populasi dari waktu 
ke waktu

Indonesia sedang 
mengalami 
masa transisi 
demografis yang 
akan berdampak 
pada dinamika 
pasar tenaga 
kerja dan modal 
manusia dalam 
beberapa dekade 
mendatang.

Sumber: Data Populasi PBB dan perhitungan staf Bank Dunia. 
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3 Perkiraan dari Rush (2013) menunjukkan bahwa, di tingkat kabupaten, peningkatan 1-standar deviasi dalam bencana dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,8 
persen dan kesenjangan kemiskinan sebesar 2,3 persen.

Sistem perlindungan sosial masa depan Indonesia perlu beradaptasi 
dan merespons dunia yang terus berubah. Khususnya, perubahan 
teknologi, termasuk perubahan dalam cara dan di mana orang 
bekerja, serta perkembangan demografis akan berdampak pada jenis 
sistem perlindungan sosial dan program yang dibutuhkan.

Teknologi akan terus mengubah pasar tenaga kerja dan sifat 
pekerjaan, yang membutuhkan program yang efektif untuk 
mengembangkan keterampilan dan memberikan perlindungan 
bagi pekerja. Teknologi dan otomatisasi tidak hanya akan 
membentuk kembali keterampilan yang dibutuhkan untuk 
bekerja, tetapi juga bagaimana orang bekerja. Indonesia 
akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin terampil dan 
menggabungkan beberapa keterampilan, termasuk keterampilan 
kognitif dan kombinasi keterampilan dengan kemampuan 
beradaptasi, seperti kemampuan nalar dan kepercayaan diri 
dalam melakukan suatu pekerjaan (self-efficacy). Selain itu, ada 
kemungkinan bahwa sebagian besar tenaga kerja akan beralih 
dari pola tradisional yaitu dari satu pekerjaan satu karir, menjadi  
banyak pekerjaan selama karir mereka, termasuk masa-masa 
tanpa upah atau bekerja mandiri. Sektor informal di Indonesia 
masih mempekerjakan lebih dari 50 persen dari total pekerja (70 
persen di daerah pedesaan), dan tingkat informalitas yang tinggi 
kemungkinan akan bertahan mengingat tren dalam gig economy 
dan e-commerce. Program perlindungan sosial yang efektif akan 
menjadi kunci dalam membantu seluruh warga Indonesia 
menggunakan modal manusianya dalam transisi yang disebabkan 
oleh sifat pekerjaan yang berubah. Program bantuan sosial dapat 
mencakup peningkatan keterampilan, dan menghubungkan 
kelompok miskin dan rentan yang tidak memiliki keterampilan 
dengan peluang mendapatkan pekerjaan dan bekerja mandiri. 
Sistem asuransi sosial inklusif yang tersedia untuk semua dan 
tidak terbatas pada bagaimana atau di mana seseorang bekerja 
(misalnya penerima upah formal) mendukung partisipasi pekerja, 
dan mengakomodasi perubahan pada pasar tenaga kerja dari 
teknologi, otomatisasi, hingga kemunculan gig economy.

Warga Indonesia, terutama yang paling miskin, akan senantiasa 
rentan terhadap bencana dan perubahan iklim.  Rumah tangga 
miskin sering tidak terlindungi (dari bencana) karena mereka 
tinggal di daerah yang rentan seperti lahan rawan banjir dan 
lereng bukit yang curam, atau menghuni perumahan yang 

dirancang dan dibangun dengan buruk. Guncangan juga dapat 
memaksa rumah tangga miskin untuk menggunakan strategi 
koping yang negatif atau cenderung merusak, seperti melikuidasi 
tabungan dan aset, mengurangi tingkat gizi, mengeluarkan anak-
anak dari sekolah untuk bekerja, dan menunda atau mengabaikan 
kebutuhan kesehatan. Kemampuan yang terbatas untuk dapat 
dengan cepat merespons dan pulih dapat mendorong rumah 
tangga yang sudah miskin semakin terperosok dalam ke jurang 
kemiskinan, dan mendorong mereka yang rentan jatuh miskin. 
Karena itu, sangat lazim bahwa rumah tangga miskin beralih 
jatuh bangun dari kemiskinan akibat guncangan bencana 
alam dan perubahan iklim. Program perlindungan sosial 
dapat melindungi modal manusia saat terjangkit penyakit dan 
bencana, dan membangun ketahanan dengan mengasuransikan 
dampak buruk dari guncangan. Program perlindungan sosial 
juga memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam aset 
dan mata pencaharian mereka, alih-alih menabung untuk 
alasan pencegahan. Hal ini dapat meminimalkan perilaku 
koping negatif (misalnya mengorbankan investasi produktif 
untuk mempertahankan konsumsi minimum) dan memberikan 
kontribusi bagi modal manusia dan keuangan penerima manfaat 
dalam jangka panjang.

Sistem perlindungan sosial masa depan di Indonesia perlu 
beradaptasi dan merespons dunia yang terus berubah. Khususnya, 
perubahan teknologi, termasuk perubahan dalam cara dan 
di mana orang bekerja, serta perkembangan demografis akan 
berdampak pada jenis sistem perlindungan sosial dan program 
yang dibutuhkan. Perubahan ini akan membutuhkan pemikiran 
ulang kontrak sosial  yang dapat mensejahterakan semua orang, 
dan memungkinkan Indonesia untuk mencapai target ambisius 
pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, 
dan pertumbuhan inklusif yang telah ditetapkan untuk tahun 
2045. Apa arti peluang dan risiko ini bagi sistem perlindungan 
sosial Indonesia, termasuk program bantuan sosial dan  
asuransi sosial?
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 4 Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan tunai tanpa syarat yang diselenggarakan untuk 
mengompensasi dampak reformasi subsidi energi; BLSM terakhir digunakan pada tahun 2015, bersamaan dengan pengurangan subsidi bahan bakar. 
5 Kecukupan PKH, BPNT/Sembako dan PIP dinyatakan dalam nilai bantuan tunai atau voucer pangan sebagai bagian dari pengeluaran atau konsumsi rumah tangga. 
Kecukupan PBI-JKN, meskipun merupakan program pembebasan biaya tanpa manfaat langsung yang diberikan, dapat dianggap sebagai manfaat serupa. Sederhananya, 
pembebasan biaya PBI dapat dipandang sebagai nilai iuran yang dibayarkan Pemerintah Indonesia untuk rumah tangga. Hal ini mengasumsikan elastisitas konstan 
kebutuhan PBI-JKN. Ukuran kecukupan lain untuk PBI-JKN terdiri dari pemanfaatan layanan kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran mandiri (out of pocket) meskipun 
ada anggapan bahwa program JKN membebaskan biaya layanan kesehatan.
6 Cahyadi dkk. (2018). 

Program bantuan sosial adalah 
instrumen kebijakan utama Pemerintah 
I n d o n e s i a  u n t u k  m e n g u r a n g i 
kemiskinan dan ketimpangan, serta 
membangun dan melindungi modal 
manusia. Sistem bantuan sosial Indonesia 
baru diperkenalkan pada akhir 1990-an, 
namun telah mengalami ekspansi yang 
signifikan dan mencapai hasil-hasil 
yang membanggakan. Sistem ini telah 
berkembang dari pemberian bantuan 
sementara pada saat dibutuhkan, 
termasuk reformasi subsidi (BLSM/BLT),4  
hingga implementasi serangkaian program 
inti yang mencakup program bantuan 
langsung tunai bersyarat (Program 
Keluarga Harapan, PKH), program 
bantuan tunai untuk kelompok miskin 
dan siswa yang rentan (Program Indonesia 
Pintar, PIP), program bantuan makanan 
(Sembako), dan subsidi iuran untuk 
penerima bantuan iuran program Jaminan 
Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Program-
program ini menyasar kelompok miskin 
dan rentan, bertujuan untuk membantu 
konsumsi mereka dan mengentaskan 
kemiskinan. Sistem bantuan sosial juga 
berperan penting dalam meningkatkan 
dan melindungi modal manusia Indonesia.  

Saat ini pemerintah Indonesia 
mengutamakan penyelenggaraan 
program bantuan sosial untuk rumah 
tangga dengan anak-anak. Sesuai 
rencana, paket bantuan sosial untuk rumah 
tangga dengan anak-anak memberikan 
perlindungan yang sangat signifikan bagi 
rumah tangga yang termasuk 15 persen 

dari populasi termiskin. Tahun 2020, 
rumah tangga yang menerima PKH, PIP, 
Sembako dan PBI-JKN memiliki paket 
perlindungan yang sangat memadai, 
mencapai 44 persen dari konsumsi rata-
rata. Namun, cakupan program “de facto” 
berbeda dari desain “de jure” dan, pada 
kenyataannya, banyak rumah tangga 
dengan anak-anak yang memenuhi syarat 
tidak menerima semua manfaat ini.5

Sebaliknya, keluarga miskin dan 
rentan tanpa anak-anak, baik de jure 
maupun de facto, tidak terlindungi. 
Keluarga miskin tanpa anak hanya 
berhak menerima PBI-JKN dan Sembako 
(sebelumnya disebut BPNT - Bantuan 
Pangan Non-Tunai), bukan PIP atau PKH. 
Karena itulah ada kebutuhan untuk 
mengisi kesenjangan pertanggungan 
untuk kelompok-kelompok tertentu dalam 
sistem bantuan sosial, terutama lansia, 
yang merupakan kelompok populasi 
Indonesia yang saat ini rentan (sekitar 
36 persen tergolong miskin atau rentan) 
dan akan semakin meningkat jumlahnya 
di masa depan mengingat cepatnya laju 
penuaan. Meskipun program bantuan 
sosial untuk lansia mengatasi risiko 
semakin bertambahnya usia sudah ada, 
namun masih sangat terbatas. Penyandang 
disabilitas adalah kelompok lain yang juga 
membutuhkan perlindungan yang lebih 
baik. Kesenjangan pertanggungan terakhir 

adalah bantuan sosial untuk masyarakat 
miskin dan rentan yang dirugikan akibat 
peristiwa bencana alam dan guncangan 
terkait iklim, karena sistem bantuan sosial 
saat ini belum melindungi mereka sebelum 
dan setelah peristiwa. 

Bantuan sosial berkontribusi signifikan 
terhadap peningkatan modal manusia 
terbukti dari dampak positif kesehatan 
dan pendidikan pada tingkat hasil 
rumah tangga. Hal ini berlaku khusus 
untuk PKH. Evaluasi dampak terbaru 
PKH, yang diterbitkan pada tahun 
2018, menemukan bahwa stunting pada 
penerima PKH menurun 9 hingga 11 
poin persentase (stunting diperkirakan 
memengaruhi 27 persen anak-anak pada 
tahun 2019). Pendaftaran di Sekolah Dasar 
meningkat sebesar 4 poin persentase di 
antara kelompok penerima manfaat, hal 
yang sangat mengesankan mengingat 
angka partisipasi murni (net enrollment 
rate) Sekolah Dasar (SD) yang sudah 
tinggi, yaitu sekitar 93 persen. Tingkat 
pendaftaran untuk Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) juga meningkat sekitar 8 
poin persentase, dengan angka partisipasi 
murni SMP berada pada kisaran 78 persen. 
Dampak positif PKH terhadap konsumsi 
dan perilaku sehat sehubungan dengan 
praktik ibu dan bayi baru lahir juga telah 
ditemukan.6

3. Selama dua dekade 
terakhir, Indonesia telah, 
meletakkan dasar yang kuat 
untuk sistem perlindungan 
sosial di masa depan
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Sementara bantuan sosial bertujuan 
untuk mengangkat orang keluar dari 
kemiskinan kronis, asuransi sosial yang 
efektif memungkinkan rumah tangga 
untuk memperlancar konsumsi selama 
siklus hidup. Asuransi sosial juga dapat 
membantu rumah tangga dan individu 
menghadapi guncangan besar yang 
memengaruhi sebagian besar populasi. 
Termasuk guncangan yang terkait 
dengan biaya prosedur medis, kehilangan 
pekerjaan, disabilitas, kematian, dan 
lanjut usia. Melalui penyatuan risiko, 
dampak guncangan dapat dimitigasi 
dengan biaya yang relatif lebih rendah 
dibandingkan mekanisme koping 
alternatif, seperti asuransi mandiri, 
pinjaman atau menjual aset. Selain 
itu, perlindungan ini memungkinkan 
individu untuk berinvestasi dalam modal 
manusia atau penghidupan mereka 
ketimbang semata menabung untuk 
alasan pencegahan.

Sistem asuransi sosial Indonesia 
masih relatif baru, dan Indonesia telah 
menghasilkan banyak kemajuan yang 
signifikan dalam menerapkan sistem 
asuransi sosialnya serta memperluas 
cakupannya, khususnya jaminan 

kesehatan. Kini telah diberlakukan skema 
Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) besar 
untuk seluruh penduduk Indonesia, dan 
tiga skema pensiun yang terpisah untuk 
pekerja sektor formal swasta, pegawai 
negeri sipil (PNS) dan angkatan bersenjata, 
serta Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK) dan 
Jaminan Kematian ( JKM) untuk pekerja 
penerima upah (PPU) dan pekerja bukan 
penerima upah (PBPU). Reformasi tahun 
2014 merupakan awal perjalanan panjang 
menuju rasionalisasi kerangka hukum dan 
pengaturan kelembagaan untuk kedua 
program asuransi sosial dalam bidang 
ketenagakerjaan ini. Peningkatan jumlah 
peserta JKN — dari 130 menjadi lebih dari 
220 juta dalam lima tahun terakhir - adalah 
pencapaian besar. 

Perluasan cakupan asuransi sosial untuk 
risiko lain jauh lebih lambat. Pada tahun 
2018, masing-masing hanya 14 juta dan 11 
juta pekerja yang ditanggung oleh Jaminan 
Hari Tua ( JHT) dan Jaminan Pensiun ( JP). 
Cakupan kepesertaan JHT dan JP lebih 
rendah dibanding JKN, ditengarai karena 
tidak adanya subsidi iuran untuk pekerja 
sektor informal. Selain itu, kecukupan 
skema JP untuk pekerja saat ini terbilang 
rendah sebagaimana dibuktikan oleh 

tingkat penggantian yang rendah. Saat 
ini belum ada sistem jaminan kehilangan 
pekerjaan. Hal ini, dikombinasikan 
dengan sistem pembayaran pesangon 
yang tidak diterapkan secara memadai, 
telah menyebabkan penarikan dini JHT 
dalam jumlah besar dan, melemahkan 
fungsinya sebagai bagian dari sistem 
pensiun dan malah berfungsi sebagai akun 
pengangguran de facto bagi banyak pekerja. 

Sebagaimana negara-negara Asia 
Timur lainnya, laju penuaan penduduk 
mengungguli pengumpulan iuran 
pensiun.7  Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN), yang mulai beroperasi pada tahun 
2015, hanya akan membayar penuh 
pensiun hingga tahun 2050. Meskipun 
kepesertaannya meningkat akibat 
terdaftarnya perusahaan dan karyawan, 
pengalaman internasional menyarankan 
bahwa potensi pertanggungan berdasarkan 
pekerja sektor formal sebenarnya terbatas. 
Tanpa langkah-langkah tambahan untuk 
meningkatkan kepesertaan pekerja 
sektor informal dan memastikan bahwa 
lansia miskin dilindungi oleh bantuan 
sosial, persentase lansia yang hidup  
dalam kemiskinan hampir pasti  
akan meningkat. 

7 Bank Dunia  (2016b).  
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8 Packard dkk. (2019). 

Perubahan profil demografis Indonesia 
dan kemajuan teknologi, ditambah dengan 
kegigihan informalitas dalam pasar tenaga kerja, 
menghadirkan tantangan bagi kebijakan dan 
program perlindungan sosial yang sepatutnya 
membantu seseorang mengelola risiko dalam 
kehidupan dan penghidupan mereka. Sekarang 
adalah saat yang tepat untuk memikirkan kembali 
penanggungan risiko dalam kontrak sosial dan bagi 
Indonesia untuk secara menyeluruh melanjutkan 
pengembangan sistem perlindungan sosialnya untuk 
memenuhi tuntutan akan layanan yang memadai 
dalam konteks yang berkembang pesat. Sistem 
tersebut perlu menawarkan perlindungan yang 
memadai untuk semua, terlepas dari status pekerjaan 
mereka baik formal atau informal. Indonesia telah 
membangun program dan sistem yang baik dalam 
bantuan maupun asuransi sosial. Kesemuanya 
merupakan landasan yang kuat untuk lebih 
memperkuat cakupan kepesertaan, implementasi 
dan efisiensi dalam kedua bidang tersebut menjadi 
sebuah sistem kohesif yang melayani kebutuhan 
semua pihak, serta inklusif, memadai, berkelanjutan, 
dan efisien untuk kebutuhan  masa depan.

Melayani negara yang berubah dalam dunia 
yang senantiasa berganti, sistem perlindungan 
sosial Indonesia perlu mendukung keluarga 
dan individu dalam berbagai masa transisi: dari 
tidak bekerja menjadi bekerja; dari kemiskinan 
atau kerentanan menuju kemakmuran; dari 
masa muda ke lanjut usia; dari satu pekerjaan 
ke pekerjaan lain; antar lokasi geografis; selama 
masa sakit atau cedera, maupun setelah terjadi 
guncangan. Melalui berbagai perubahan tersebut, 
sistem akan melayani perubahan kebutuhan 
penduduk negara berpenghasilan menengah beserta 
harapan bahwa negara dan sistem perlindungan 
sosialnya mampu memberikan perlindungan 
yang memadai saat lanjut usia, mendukung 
dalam pencarian pekerjaan, dan memberikan 
bantuan keuangan saat terjadi guncangan. Sistem 
perlindungan sosial Indonesia harus berkontribusi 
terhadap akumulasi kesejahteraan nasional 
dan modal manusia, menanggapi dinamika dan 
kebutuhan sosial yang timbul, dan aktif mendukung 
perluasan kelas menengah. Yang terpenting, sistem 

ini harus komprehensif dan dapat diakses oleh semua 
penduduk Indonesia, tanpa menghiraukan apakah 
mereka bekerja pada sektor formal atau informal. 

Untuk mencapai hal ini, Pemerintah Indonesia 
akan membutuhkan paket komprehensif jaring 
pengaman sosial, asuransi, tabungan dan layanan 
yang melindungi masyarakat dari guncangan 
serta menyediakan alat untuk mengelola risiko 
dan ketidakpastian. Meningkatnya risiko yang 
dihadapi sesuai sifat pekerjaan yang berubah 
juga membutuhkan penyesuaian pada sistem 
perlindungan pekerja yang ada.8 Kontrak sosial 
baru dapat menyediakan sistem perlindungan sosial 
yang dipisahkan dari bagaimana atau di mana orang 
bekerja, meningkatkan koherensi lintas bantuan dan 
asuransi sosial, dan dapat membangun sistem yang:

4. Perlindungan sosial untuk masa depan Indonesia: Sistem perlindungan 
sosial yang koheren, terkonsolidasi, dan terkoordinasi untuk melayani 
negara yang berubah di dunia yang senantiasa berganti

Memberi kepada pesertanya 
perlindungan “jaminan minimum” untuk 

seluruh siklus hidup melalui paket 
program yang lebih terkonsolidasi; dan

Melengkapi jaminan minimum dengan 
serangkaian program asuransi sosial 

yang diamanatkan dan dibiayai secara 
individual untuk pemerataan konsumsi.

1

2
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Pada prinsipnya, jaminan minimum dapat dicapai 
melalui satu program yang terkonsolidasi, atau 
melalui kombinasi program yang ditargetkan 
untuk berbagai kelompok. Jaminan minimum ini 
dapat dibentuk dengan memperluas intervensi untuk 
menjangkau individu, atau dengan memperkenalkan 
program baru yang efisien. Masing-masing modalitas 
ini menyajikan keunggulan komparatif yang 
berbeda dan memiliki implikasi fiskal, politik, serta 
administrasi.  

Di Indonesia, dengan sistem bantuan yang 
sudah relatif baik berjalan dan terlaksananya 
sejumlah program-program bagus yang dapat 
dikembangkan, jaminan minimum dapat dicapai 
dengan mengonsolidasikan atau menggabungkan 
program-program yang ada dan memperluas 
cakupan bantuan sosial untuk rumah tangga 
tanpa anak, terutama lansia. Konsolidasi ini dapat 
dilengkapi dengan subsidi yang berbeda dan tepat 
sasaran untuk menanggung iuran asuransi sosial 
dan iuran untuk pekerja sektor informal dalam 
sistem SJSN. Program asuransi sosial yang ada dapat 
dibuat lebih efisien dengan menerapkan reformasi 
parametrik untuk program pensiun SJSN, termasuk 
peningkatan bertahap usia pensiun, serta reformasi 
parametrik untuk merasionalisasi pensiun PNS 
dan memindahkan PNS yang lebih muda ke dalam 
skema nasional. Reformasi asuransi sosial juga dapat 
menggabungkan sistem pembayaran pesangon yang 
saat ini berlaku dengan mendahulukan rekening 
tabungan kehilangan pekerjaan untuk dikelola 
bersama dengan program JHT  yang ada dan dengan 
demikian sekaligus  memperkenalkan jaminan 
kehilangan pekerjaan.  

...sementara 24,7 juta orang 
Indonesia hidup di bawah 
garis kemiskinan, sebanyak 
64 juta orang hidup kurang 
dari 50 persen di atas garis 
kemiskinan.
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Gambar 2: Visi 2025

Indonesia dapat bergerak secara progresif menuju 
jaminan minimum dan menjangkau lebih banyak 
penduduk dengan mengurangi manfaat bagi 
mereka yang memiliki pendapatan lebih besar. 
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, hal ini akan 
memerlukan perluasan paket bantuan sosial berbasis 
kebutuhan yang dibiayai negara untuk sebagian 
besar dari populasi. Mengacu pada pola distribusi 
saat ini, yang komposisi mayoritas penduduknya 
dikategorikan miskin, rentan, dan calon kelas 
menengah, berpotensi mencakup hingga persentil 
ke-70, lebih diprioritaskan untuk mencakup 40 persen 
termiskin. Perlu ditetapkan tingkat perlindungan 
minimum agar dapat menyediakan dukungan 
konsumsi dan perlindungan yang memadai terhadap 
guncangan yang dihadapi. Jaminan minimum 
ditetapkan untuk menaikkan rata-rata rumah tangga 

miskin ke atas garis kemiskinan. Manfaat yang secara 
bertahap dikurangi (tapered benefit) mensyaratkan 
berkurangnya dukungan untuk rumah tangga 
seiring berkurangnya kebutuhan mereka ketika 
menaiki distribusi konsumsi. Untuk mengatasi 
kesenjangan saat ini dan yang diharapkan di masa 
depan dalam cakupan asuransi sosial, khususnya 
untuk pekerja sektor informal, proposal ini juga 
mencakup pembiayaan subsidi iuran untuk asuransi 
sosial. Perlu dicatat bahwa besarnya subsidi adalah 
minimal, dan hanya diberikan untuk memastikan 
bahwa semua pekerja mendapatkan nilai pensiun 
minimum saat mereka berusia lanjut. Setiap iuran 
tambahan merupakan kewajiban individu melalui 
iuran reguler atau opsi asuransi swasta tambahan. 
Pelaksanaan proposal ini, dengan sendirinya akan 
mengaburkan mekanisme iuran dan non-iuran.

Government contributions to premiums in health insurance 
and pensions + short term risks for all workers

Government transfer to provide hhlds guaranteed minimum 
including elderly and disability support + top -up transfer

Jaminan minimum, termasuk bantuan lanjut usia dan penyandang 
disabilitas + bantuan tambahan meruncing 
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Sesuai perkembangan, selagi ekonomi terus tumbuh 
dan Indonesia semakin pesat melaju menjadi negara 
berpenghasilan tinggi, diharapkan bahwa jumlah 
penduduk miskin, rentan dan calon kelas menengah akan 
berkurang dan digantikan oleh kenaikan jumlah kelas 
menengah. Sejalan dengan pengalaman negara-negara lain, 
ada kemungkinan bahwa jumlah kebutuhan paket bantuan 
sosial akan berkurang, dan suatu waktu hanya akan dibutuhkan 
oleh sekelompok kecil penduduk yang dikategorikan miskin 
atau rentan. Penduduk miskin ini dapat, seiring meningkatnya 
konsumsi dan kesejahteraan secara keseluruhan, menerima 
paket yang secara absolut lebih besar nilainya dibanding 
yang diberikan oleh program saat ini. Biaya program bantuan 
sosial di masa depan akan tergantung pada jumlah penerima 
bantuan dan besarnya paket bantuan yang akan mereka terima. 
Pada waktu yang bersamaan, sebagian besar penduduk akan 
dilindungi oleh paket asuransi sosial yang memadai. Tahun 
2045, jumlah kelas menengah diharapkan telah meningkat 
secara signifikan, subsidi iuran yang dibayarkan selama 20 tahun 
mendatang akan memadai untuk membiayai jaminan pensiun 
bagi sejumlah besar pekerja yang mencapai usia pensiun, dan 
kebutuhan akan paket bantuan sosial akan berkurang dengan 
sendirinya (Gambar 3).

Gambar 3: Visi 2045
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Government transfer to provide hhlds guaranteed minimum 
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Jaminan minimum, termasuk bantuan lanjut usia dan penyandang 
disabilitas + bantuan tambahan meruncing 

Ti
ng

ka
t 

P
er

lin
d

un
ga

n:
 T

in
gg

i/
R

en
d

ah

B
as

is
 p

er
lin

d
un

ga
n

Tinggi

Rendah

Miskin Rentan Calon Kelas Menengah Kelas Menengah Kelas Atas

Paket bantuan sosial berbasis kebutuhan 

Asuransi yang 
semata-mata 
sukarela 

Dibiayai negara 

Dibiayai swasta

Asuransi sosial - pensiun dan perlindungan risiko jangka pendek 

Subsidi iuran untuk jaminan kesehatan dan kontribusi subsidi 
pensiun + risiko jangka pendek Pensiun swasta dan skema jaminan kesehatan

10% 25% 40% 70%



11Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

Inti dari kebijakan “jaminan minimum” adalah untuk mencegah pemiskinan 
melanda mereka yang rentan berada di/dekat garis kemiskinan pemiskinan 
lebih lanjut dari orang-orang yang sudah miskin, yaitu, dengan menyediakan 
landasan perlindungan bagi semua kelompok. Selain itu, jaminan minimum 
dapat mendukung tujuan prioritas lain, seperti akselerasi modal manusia, 
produktivitas dan mobilitas tenaga kerja, maupun respons terhadap 
bencana dengan melanjutkan pemanfaatan berbagai instrumen, seperti 
bantuan tunai bersyarat, membangun hubungan dengan program-program 
ketenagakerjaan atau keterampilan, serta menginkorporasikan mekanisme 
ketahanan dan pembiayaan yang responsif.

Dengan pemerataan kesejahteraan yang tengah berlangsung , 
menentukan tingkat perlindungan minimum akan memerlukan 
perluasan paket bantuan sosial berbasis kebutuhan dan dibiayai 
negara untuk sebagian besar penduduk. Di Indonesia saat ini, perbedaan 
kesejahteraan antar rumah tangga dari persentil ke-40 hingga ke-70 
sangat kecil, dan berpotensi mencakup perlindungan untuk rumah tangga 
hingga persentil ke-70. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun usulan 
jaminan minimum pada prinsipnya akan memberikan perlindungan yang 
menyeluruh (universal), pembayaran tunjangan dapat bersifat kontingensi 
dan progresif, artinya tunjangan baru tersedia saat dan jika dibutuhkan. 
Keadaan ini dapat dicapai dengan penerapan universalisme progresif dan 
mengurangi tunjangan yang dibiayai negara untuk orang-orang dengan 
pendapatan lebih besar. Selain itu, beberapa manfaat mungkin tidak 
diperlukan dalam periode tertentu, atau bahkan tidak diperlukan sama 
sekali, sehingga yang penting adalah ketersediaan hak untuk mendapatkan 
pertanggungan dalam hal terjadi kerugian yang memiskinkan. Mereka 
yang tidak mengalami kerugian dapat ditanggung oleh jaminan, tetapi 
sebenarnya tidak menerima pembayaran. 

Berbagai program bantuan sosial yang tengah dilaksanakan di 
Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk jaminan minimum. 
Program-program ini dapat dikonsolidasikan bahkan direformasi lebih 
lanjut untuk menutup celah perlindungan yang belum mencakup kelompok 
miskin/rentan dengan disabilitas, rumah tangga tanpa anak dan lansia. 
Kendati skema pensiun yang baru terbentuk dirancang untuk melindungi 
populasi usia kerja saat ini dari kemiskinan saat lansia di masa depan, 
sekitar 5,4 juta lansia dan 3,5 juta penyandang disabilitas yang miskin 
atau rentan sekarang  tidak akan terlindungi jika jaring pengaman yang 
tepat tidak dirancang untuk mereka. Rumah tangga tanpa anak juga tidak 
terlindungi dengan baik karena mereka saat ini hanya memenuhi syarat 
untuk menerima Sembako dan PBI-JKN. Bagi kelompok ini, meningkatkan 
kecukupan Sembako dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan 
yang sangat dibutuhkan. Akhirnya, dengan mempertimbangkan kesalahan 
eksklusi dan perbedaan marginal dalam tingkat konsumsi antara rumah 
tangga kuintil terbawah, tersedia justifikasi yang gamblang untuk 
memperluas cakupan bantuan sosial hingga sekitar 20 persen dari populasi. 

Berdasarkan program-program yang 
ada, terdapat tiga opsi yang dapat 
dipertimbangkan untuk memenuhi 
paket jaminan minimum: 

Mengonsolidasikan pengiriman 
bantuan tunai dengan 

mengintegrasikan program PKH 
dan PIP; 

Meningkatkan cakupan PKH 
dan Sembako serta menawarkan 

paket perlindungan yang lebih 
memadai, dengan tingkat 
manfaat yang disesuaikan 

dengan tingkat pendapatan; dan 

Meningkatkan perlindungan 
bagi lansia dan penyandang 

disabilitas dengan memberikan 
bantuan tunai kepada kelompok 
termiskin yang berusia 65 tahun 

dan penyandang disabilitas.

1

2

3

5. Bagaimana hal ini dapat dicapai?

5.1 Menetapkan tingkat perlindungan minimum yang dijamin
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Cakupan kontingensi kerugian bencana 
(kesehatan, bencana alam/perubahan iklim). 
Guncangan biasanya mengakibatkan kerugian yang 
akan membebani jaminan pendapatan minimum. 
Kerugian termasuk pengeluaran biaya terkait 
kesehatan (kehilangan waktu bekerja/pendapatan/
biaya perawatan medis dan obat-obatan), disabilitas, 
kematian dan bencana alam. Dampak guncangan 
dengan potensi memiskinkan tersebut dapat 
memengaruhi rumah tangga dalam rangkaian 
pemerataan kesejahteraan secara keseluruhan. 
Indonesia sudah mengatasi guncangan kesehatan 
melalui subsidi iuran JKN untuk PBI. Dengan 
melakukan hal ini, Indonesia memperluas cakupan 
kontingensi kerugian akibat bencana dengan 
mengintegrasikan mereka yang tidak mampu 
membayar iuran JKN dalam sistem pengelompokan 
risiko bersama. Sejalan dengan itu, sistem 
perlindungan sosial dapat diadaptasi untuk lebih 
baik menanggapi bencana alam, mendukung para 
korban bencana memenuhi kebutuhan dasar dan 
segera membangun kembali kehidupannya. Tanggap 
bencana di Indonesia sebagian besar dirancang dan 
dioperasikan secara terpisah dari program-program 
bantuan sosial inti, dan penyalurannya kerap tidak 
tepat waktu karena proses realokasi anggaran. Agar 
bantuan sosial dapat menjadi adaptif dan terukur 
dalam menanggapi bencana, sistemnya harus 
dimungkinkan untuk meningkatkan manfaat bagi 
penerima yang memenuhi ketentuan, memperluas 
manfaat bagi penerima baru, dan memberikan 
manfaat tambahan dari program yang berlaku. Hal 
ini perlu diimplementasikan dalam kerangka kerja 
perlindungan sosial adaptif dan kuat serta mencakup 
sistem peringatan dini, pendanaan yang transparan, 
dan skalabilitas program-program unggulan agar 
dapat menanggapi bencana secara tepat waktu dan 
dapat diandalkan. 

5.2 Pemerataan konsumsi melalui program asuransi sosial 
yang diwajibkan dan dibiayai sendiri

Asuransi sosial sangat penting untuk membantu individu 
dan rumah tangga menghadapi guncangan cuaca yang 
memengaruhi sebagian besar penduduk, termasuk yang 
berkaitan dengan biaya prosedur medis, kehilangan 
pekerjaan, disabilitas, kematian dan usia tua. Selama ini, 
asuransi sosial diberikan melalui skema iuran dan hanya 
mencakup pekerja sektor formal. Masa depan sebagian besar 
pekerjaan di Indonesia kemungkinan akan dilakukan tanpa 
kontrak kerja terstandar, tidak mencakup manfaat skema asuransi 
sosial konvensional atau perlindungan pekerja yang diwajibkan. 
Jika Indonesia seterusnya mengandalkan skema asuransi sosial 
berbasis iuran yang menghubungkan cakupan dengan status 
pasar tenaga kerja formal, keadaan ini akan mengecualikan 
sebagian besar pekerja dan keluarga mereka dari pertanggungan 
terhadap risiko jangka pendek dan mungkin malah tertinggal 
dibanding cakupan jaminan pensiun dan populasi yang menua. 
Memperkenalkan insentif baru untuk mendorong partisipasi 
sukarela dalam asuransi sosial, termasuk menyelaraskan dengan 
sifat “pekerjaan masa depan”, dapat membantu mengurangi risiko 
ini. Asuransi sosial Indonesia di masa depan harus dapat diakses 
oleh semua penduduk, tanpa menghiraukan apakah mereka 
bekerja pada sektor formal atau informal. Seiring perkembangan, 
tujuan asuransi sosial harus mencakup seluruh pekerja, termasuk 
pekerja mandiri dan sektor informal, untuk terlindung dari risiko-
risiko yang telah disebutkan.

Program asuransi sosial juga dapat dibuat lebih efisien dan 
efektif dengan menerapkan reformasi parametrik pada skema 
pensiun SJSN. Terdapat kesenjangan dalam sistem SJSN terkait 
kecukupan, keberlanjutan, dan pertanggungan. Perhitungan 
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pensiun, saat ini dan di masa depan, adalah masalah yang 
meresahkan mengingat penuaan. Program-program asuransi 
dapat dibuat lebih efisien dan efektif dengan menerapkan 
beberapa perubahan pada sistem SJSN, termasuk secara bertahap 
memperpanjang usia pensiun. Untuk memastikan keberlanjutan, 
peningkatan kecukupan akan memerlukan langkah-langkah 
tambahan seperti perubahan dalam penilaian manfaat, sementara 
pertanggungan idealnya baru  dapat ditingkatkan setelah dapat 
dipastikan keberlanjutannya. 

Tingkat kontribusi iuran dapat ditingkatkan untuk menunda 
defisit di masa depan, namun hal ini akan meningkatkan 
potongan pajak - kesenjangan antara biaya tenaga kerja 
dan upah yang dibawa pulang - dan dapat mendorong 
meningkatnya informalitas. Pendekatan alternatif untuk 
perluasan kepesertaan asuransi sosial telah diterapkan dalam 
jaminan kesehatan di Indonesia, yaitu, Pemerintah Indonesia 
telah membayarkan iuran untuk pekerja miskin sektor informal. 
Pendekatan serupa, yang dikombinasikan dengan perluasan 
cakupan bantuan sosial untuk lansia, dapat membantu mengatasi 
kesenjangan pertanggungan tepat ketika penuaan populasi 
semakin meningkat. Untuk mencapai cakupan semesta asuransi 
sosial, Indonesia perlu mengandalkan kombinasi pembayaran 
iuran mandiri untuk mereka yang mampu, dan subsidi eksplisit 
atau redistribusi bagi mereka yang tidak mampu. Subsidi iuran 
akan ditanggung oleh negara. Kelancaran sistem semacam ini 
akan menciptakan portabilitas terlepas dari status pekerjaan 
dan dapat mengurangi biaya administrasi. Seperti halnya paket 
jaminan minimum, subsidi untuk kontingensi dapat secara 
bertahap dikurangi.

Kotak 1: Rekomendasi untuk keberlanjutan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN)

Kerangka kerja untuk meningkatkan 
implementasi JKN, yang pada 
akhirnya bertujuan untuk 
meningkatkan keberlanjutannya, 
harus mencakup:

• Peningkatan pendapatan.

• Pembaruan iuran JKN berdasarkan analisis 

aktuaria yang solid.

• Pertimbangan perluasan subsidi kepada sektor 

informal untuk menarik peserta yang sehat 

untuk mendaftar.

• Identifikasi, mobilisasi sumber daya potensial 

terutama dari pajak tembakau.

• Pengelolaan pertumbuhan belanja kesehatan.

• Penguatan peran pembelian BPJS-Kesehatan un-

tuk memberdayakan mereka mengelola sumber 

daya secara lebih efisien, serta memungkinkan 

mereka untuk menciptakan insentif yang me-

mengaruhi perilaku penyedia layanan agar lebih 

efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, 

dan peningkatan kualitas layanan.

• Rasionalisasi dan penjelasan  manfaat.

• Perbaiki skema pembayaran penyedia layanan 

misalnya menentukan pembayaran terbuka 

rumah sakit yang merupakan pos pengeluaran 

terbesar.

• Peningkatan kualitas dan penggunaan data den-

gan berinvestasi dalam kualitas dan interopera-

bilitas berbagai sistem informasi

Reformasi untuk merasionalisasi skema pensiun PNS dan 
mengalihkan PNS yang lebih muda untuk ke skema nasional 
juga akan diperlukan. Untuk memastikan kecukupan pensiun 
berdasarkan peraturan PNS yang berlaku sekarang, basis 
penghitungan pensiun harus didefinisikan ulang. Keterjangkauan 
skema pensiun PNS juga merupakan masalah di depan mata 
mengingat gelombang pensiun yang akan tiba dalam beberapa 
tahun mendatang.  Persaingan tujuan untuk meningkatkan 
kecukupan dan memastikan kesinambungan fiskal dapat dicapai 
dengan memberlakukan reformasi parametrik pada skema yang 
ada dan/atau reformasi sistem jangka panjang yang akan berlaku 
untuk PNS baru, seperti meningkatkan periode penghasilan 
untuk perhitungan manfaat, indeksasi pensiun hingga inflasi 
dan perpanjangan usia pensiun.  Jika Pemerintah Indonesia ingin 
meningkatkan tunjangan pensiun sembari memastikan bahwa 
biaya program pensiun PNS tidak berubah, pilihan solusinya 
termasuk memperpanjang usia pensiun dan mengacu kepada 
indeks inflasi.  Kedua perubahan ini menciptakan ruang fiskal 



14 Berinvestasi Pada Manusia

Integrasi sistem yang berfungsi dengan baik diperlukan untuk 
menyediakan jaminan minimum dan mengimplementasikan 
serangkaian program asuransi sosial yang koheren dan 
efisien. Implementasi program perlindungan sosial yang efektif 
membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, 
mendaftarkan, dan membiayai populasi sasaran. Sistem 
pemantauan dan evaluasi modern serta mekanisme pendeteksian 
kesalahan, kecurangan dan korupsi yang memadai juga tidak 
kalah penting. Indonesia telah membangun landasan dan platform 
terintegrasi yang kokoh untuk meningkatkan pelaksanaan 
berbagai program, termasuk basis data terpadu (BDT/UDB, 
sekarang disebut DTKS)  untuk mengidentifikasi penerima 
manfaat, portal pembayaran terintegrasi di bawah naungan Bank 
Milik Negara (Himbara), bermitra dengan pemerintah daerah 
untuk menguji portal layanan digital, memungkinkan pembaruan 
data dinamis, dan mekanisme penanganan keluhan yang dinamis. 
Akan dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan 
efektivitas komponen-komponen ini supaya menjadi lebih 
efektif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan sistem 
perlindungan sosial. Tidak kalah pentingnya bagi Indonesia adalah 
untuk memperkuat perlindungan data dan privasi yang saat ini 
belum lengkap.

Sistem perlindungan sosial Indonesia sebagian besar 
pembiayaannya tergantung dari pendapatan negara 
(termasuk pajak penghasilan) dan iuran peserta. Pendapatan 
negara digunakan untuk mendanai bantuan sosial dan 
komponen subsidi PBI-JKN, sementara iuran peserta program-
program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dan pajak 
penghasilan mendanai asuransi sosial. Kendati ada perbedaan 

6. Menerapkan dan mendanai sistem 
perlindungan sosial Indonesia

9 Tohari dkk. (2019). 

yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat karena pencairan 
manfaat akan dimulai pada usia yang lebih lanjut dan peningkatan 
manfaat setelah pensiun akan menjadi lebih kecil. Menyusul 
pelaksanaan kedua perubahan ini, ada opsi yang dapat mengubah 
skema dan pembiayaan program pensiun untuk menciptakan 
sistem yang lebih adil, memadai dan merata lintas generasi PNS. 

Reformasi asuransi sosial juga dapat menggabungkan sistem 
pembayaran pesangon saat ini dengan pra-pendanaan 
rekening jaminan kehilangan pekerjaan untuk dikelola 
bersama JHT. Perlindungan pekerja yang saat ini berlaku 
di Indonesia tidak mencakup jaminan kehilangan pekerjaan, 
dengan pengecualian pada sistem pembayaran pesangon, yang 
secara de facto sesungguhnya mencakup perlindungan yang 
sangat terbatas bagi pekerja. Pengenalan jaminan kehilangan 
pekerjaan dapat membantu mengelola risiko ini. Sistem jaminan 
kehilangan pekerjaan  “campuran” dapat mengintegrasikan 
kewajiban pembayaran pesangon saat ini dan JHT, sekaligus 
mengurangi beban ekonomi pada pekerja dan pengusaha. Sistem 
jaminan kehilangan pekerjaan “campuran” di Indonesia dapat 
mencakup porsi tabungan individu dan dana solidaritas yang 
baru akan dikumpulkan. Pekerja dan pengusaha masing-masing 
berkontribusi membayar iuran untuk tabungan individu. Desain 
ini memungkinkan pengusaha untuk mengimbangi (sebagian 
dari) kewajiban pesangon mereka dengan membayar iuran untuk 
akun individual pekerja, dan secara efektif mengintegrasikan 
kewajiban pembayaran pesangon dalam sistem.  Dengan 
menipisnya dana dalam akun individual, pekerja yang kehilangan 
pekerjaan dapat mengakses komponen solidaritas berdasarkan 
persyaratan tertentu. Hal ini dapat melibatkan partisipasi dalam 
program pasar tenaga kerja aktif, termasuk konseling pekerjaan, 
pencarian pekerjaan, dan pelatihan keterampilan. Dengan 
reformasi ini, perlindungan pendapatan pekerja yang kehilangan 
pekerjaan, akan jauh lebih efektif dan memadai dibanding sistem 
yang berlaku saat ini. 



15Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

Menggunakan 
pendapatan 
dan belanja 
yang ada untuk 
meningkatkan 
alokasi dan 
penggunaan 
sumber daya 
dengan lebih baik; 
dan 

Mengumpulkan 
sumber daya 
tambahan melalui 
peningkatan 
pendapatan negara. 

subsidi silang yang signifikan antara 
rumah tangga sektor formal dan 
informal, subsidi jaminan kesehatan 
yang dibebankan kepada Pemerintah 
Indonesia terus meningkat dan defisit 
pun muncul. Selain itu, jumlah populasi 
yang menua melampaui pertumbuhan 
jaminan pensiun. Tanpa langkah-
langkah tambahan untuk meningkatkan 
kepesertaan pekerja sektor informal 
dan memastikan bahwa lansia miskin 
dilindungi oleh bantuan sosial, jumlah 
lansia yang hidup dalam kemiskinan 
relatif akan meningkat. Untuk membiayai 
sistem perlindungan sosial di masa depan, 
Indonesia dapat mempertimbangkan 
kombinasi dari:

Alokasi  dan efisiensi  belanja 
perlindungan sosial saat ini dapat 
lebih ditingkatkan. Meskipun terjadi 
penurunan secara keseluruhan sejak 2014, 
belanja untuk subsidi energi yang tidak 
ditargetkan dengan baik baru-baru ini 
kembali meningkat dan jumlahnya tetap 
bertahan (Rp153.5 triliun, atau 1 persen 
dari PDB pada tahun 2018). Realokasi dari 
subsidi regresif menuju bantuan tunai 
yang ditargetkan seperti PKH dan BPNT/
Sembako akan meningkatkan efisiensi 
belanja sosial secara keseluruhan. Efisiensi 
juga dapat ditingkatkan melalui usulan 
penggabungan PKH dan PIP, penargetan 
yang lebih ketat, dan pemantauan 
penerima manfaat yang lebih selektif. 

1

2

Gambar 4: Sebagian belanja untuk subsidi energi 
sudah diarahkan untuk bantuan sosial...

Gambar 5: ...namun tetap bertahan pada kisaran 1.0 persen dari PDB

Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Semua data dan tahun dalam Gambar 4, mengacu pada data belanja pemerintah pusat yang diaudit. 
Bantuan sosial, tahun 2018 termasuk anggaran pada program Padat Karya Tunai (PKT) yang baru diluncurkan. 
Data tahun 2018 pada Gambar 5, data 2018 adalah data anggaran yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan 
pada Januari 2019.
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Visi Pemerintah Indonesia untuk 
tahun 2045 adalah menjadi negara 
yang berdaulat, adil, dan makmur, 
dan untuk beralih status dari negara 
b e r p e n d a p a t a n  m e n e n g a h  ke 
negara berpendapatan tinggi. Sistem 
perlindungan sosial yang inklusif dan 
efisien akan sangat penting untuk 
mencapai tujuan ambisius ini, dan 
akan perlu beroperasi dalam konteks 
pengembangan teknologi, perubahan 
dalam sifat pekerjaan, perubahan 
demografis, perubahan cara dan di mana 
orang bekerja, dan peristiwa terkait 
iklim seperti meningkatnya bencana. 
Untuk mencapai visi Indonesia dan 
memiliki sistem perlindungan sosial 
yang melindungi dan melayani semua 
penduduk akan memerlukan pemikiran 
ulang dari kontrak sosial yang saat ini 
berlaku di Indonesia. Hal ini mendesak, 
karena jika tidak dilakukan, akan sulit 
mencapai target ambisius pengentasan 
kemiskinan dan pertumbuhan inklusif 
yang ambisius yang telah ditetapkan 
untuk tahun 2045. 

Laporan ini menguraikan visi 
untuk sistem perlindungan sosial 
Indonesia di masa depan. Mengacu 
pada keberhasilan pemberlakuan 
kebijakan namun juga dengan lugas 
mengusulkan kebijakan tambahan 
yang dapat meningkatkan efektivitas 
dan relevansi sistem perlindungan 
sosial dalam lingkungan yang sangat 
dinamis. Laporan ini merekomendasikan 
“bagaimana” mewujudkan visi tersebut, 

Tingkat belanja perlindungan sosial 
juga dibatasi oleh pendapatan 
umum yang dihasilkan Pemerintah 
Indonesia. Meningkatnya sumber 
daya untuk sektor perlindungan sosial 
akan memerlukan pertimbangan 
mengenai cara-cara mengoptimalkan 
peningkatan pendapatan fiskal. 
Ada beberapa alternatif untuk 
meningkatkan pengumpulan iuran 
sembari menghindari langkah-langkah 
yang berpotensi membebani populasi 
yang seharusnya mendapatkan manfaat 
dari perluasan perlindungan sosial, 
khususnya yang berada di bagian 
bawah. Pengurangan pembebasan 
pajak pertambahan nilai (PPN) akan 
meningkatkan sumber daya, tetapi 
secara signifikan membebani kelompok 

miskin yang cenderung mengonsumsi 
barang yang paling dikecualikan, 
khususnya tanpa peruntukan kompensasi 
untuk mengimbangi biaya yang lebih 
tinggi. Alternatif lain yang menjanjikan 
dapat berupa pajak tembakau, yang 
menawarkan manfaat kesehatan 
tambahan untuk kelompok miskin, 
dengan elastisitas konsumsi yang lebih 
tinggi. Akhirnya, ada ruang untuk 
meningkatkan pengumpulan iuran 
dari pajak penghasilan pribadi dengan 
mengurangi keleluasaan pembebasan 
pajak dan mengurangi pemotongan pajak. 
Pada akhirnya, Pemerintah Indonesia 
harus menyelaraskan ambisi untuk 
memperluas cakupan sistem perlindungan 
sosial dan melakukan reformasi fiskal 
untuk meningkatkan pendapatan. 

Penutup
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khususnya terkait pembiayaan sistem 
perlindungan sosial yang lebih inklusif 
untuk mencapai penerapan kebijakan 
yang lebih kuat. Selanjutnya, laporan 
ini juga menyampaikan rekomendasi 
kebijakan untuk jangka menengah (2025), 
dan jangka panjang (2045), serta mengulas 
tantangan yang juga dihadapi oleh negara-
negara berpendapatan tinggi lainnya.

Perubahan ini tidak kecil dan 
memerlukan biaya yang signifikan. 
Perubahan-perubahan ini juga akan 
berdampak pada kontrak sosial dan 
memerlukan langkah-langkah yang 
berkelanjutan untuk menuju sistem 
di mana negara membiayai mereka 
yang tidak dapat mengasuransikan 
diri terhadap gejolak saat ini maupun 
masa depan, sementara pengusaha dan 
penduduk dengan pendapatan lebih tinggi 
berkontribusi pada mekanisme asuransi, 
seperti jaminan pensiun dan jaminan 
kehilangan pekerjaan. Pencegahan 
kemiskinan sangat penting dalam risk-
sharing yang baru, dan merupakan alasan 
untuk meningkatkan subsidi iuran untuk 
kelompok miskin yang dibiayai dari pajak 
seperti PPN. Hal ini dapat dilakukan 
dengan reformasi yang tepat, seperti 
mengakhiri subsidi yang tidak membantu 
dan merombak kebijakan perpajakan. 
Ekonomi politik dari reformasi sangat 
kompleks karena terkait adanya potensi 
perbedaan kepentingan antara, misalnya, 
investasi terhadap generasi pekerja saat 
ini dibandingkan dengan generasi yang 
akan datang. Secara keseluruhan, belanja 

negara dalam perlindungan sosial 
harus ditingkatkan efisiensinya, dan 
perlu diidentifikasi sumber pendapatan 
tambahan untuk meningkatkan inklusi 
sosial.

Sekarang adalah waktu yang tepat 
untuk memikirkan bagaimana 
meningkatkan perlindungan sosial 
di Indonesia. Defisit modal manusia 
Indonesia akan membutuhkan investasi 
yang signifikan pada tahun-tahun 
mendatang  untuk menyiapkan pekerja 
Indonesia menghadapi pekerjaan masa 
depan. Bantuan dan program-program 
asuransi sosial yang disesuaikan dengan 
perubahan tenaga kerja akan menjadi 
kunci. Pada saat yang sama, pekerjaan 
yang baik membantu meningkatkan 
m o d a l  m a n u s i a ,  s e l a n j u t n ya 
menciptakan siklus baik yang 
memungkinkan mereka untuk menjadi 
lebih produktif atau beralih ke pekerjaan 
yang lebih baik. Sistem perlindungan 
sosial di Indonesia dapat mendukung 
jutaan orang memperoleh keterampilan 
yang tepat untuk bersaing dalam pasar 
pekerjaan yang berubah dan jutaan 
anak dengan pendidikan dan perawatan 
kesehatan yang lebih baik dapat 
dipersiapkan untuk menghadapi pasar 
tenaga kerja masa depan. Melakukan 
investasi ini sekarang akan menjadi 
langkah awal dalam memastikan 
bahwa Indonesia melindungi dan 
memajukan reluruh rakyat sekaligus 
bergerak menuju pencapaian target 2045  
yang ambisius. 

Laporan ini disusun sebagai berikut: 
Bab 1 memberikan latar belakang 

tentang tren pembangunan Indonesia 

dan evolusi sistem perlindungan 

sosial saat ini. Bab 2 membahas 

kemajuan terbaru dan opsi reformasi 

untuk program bantuan sosial. Bab 3 

menganalisis sistem asuransi sosial dan 

perlindungan pekerja yang layak. Bab 

4 menunjukkan bagaimana Indonesia 

dapat menyediakan dan membiayai 

perlindungan sosial. Bab 5 menjelaskan 

visi yang diusulkan untuk sistem 

perlindungan sosial yang lebih koheren 

dan efisien di Indonesia.

Jika Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan 
tunjangan pensiun sembari memastikan bahwa 
biaya program pensiun PNS tidak berubah, pilihan 
solusinya termasuk memperpanjang usia pensiun 
dan mengacu kepada indeks inflasi. 



Bab

01

18 Berinvestasi Pada Manusia

Pendahuluan

Perlindungan Sosial: 
Tujuan dan Fungsi Inti

Perlindungan Sosial 
di Indonesia: Evolusi,  
Program, dan Pengaturan 
Institusi

Lintasan dan Tren 
Pembangunan Indonesia: 
Peluang dan Risiko

Perlindungan Sosial di 
Negara Berpenghasilan 
Menengah: Visi Baru 
untuk Indonesia

1.1

1.2

 
1.3 

 
 
1.4

 
 
1.5
 
 

21

22

 

24

 

 

 

 

34

 

 

49



Perlindungan Sosial 
di Indonesia: Evolusi, 
Tinjauan Umum, dan 
Visi untuk Masa Depan

19Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045



20 Berinvestasi Pada Manusia



21Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

1

3

2

4

Pembangunan manusia 
dan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;

Pemerataan 
pembangunan; dan

Pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan;

Pemantapan ketahanan 
nasional dan tata kelola 

kepemerintahan.

1.1 
Pendahuluan
Pada tahun 2045, Indonesia 
akan merayakan 100 tahun 
kemerdekaan. Visi Pemerintah 
Indonesia untuk 2045 adalah 
menjadi negara yang berdaulat, 
adil, dan makmur, sementara “Visi 
Indonesia 2045” telah menetapkan 
empat pilar untuk mencapai hal ini:

Keempat pilar ini menunjukkan bahwa 
Indonesia akan mencapai  visinya 
melalui pembangunan inklusif dan tidak 
meninggalkan siapa pun.10 Dalam hal ini, 
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 
target ambisius untuk menjadi negara 
berpenghasilan tinggi,  mengurangi 
kemiskinan hingga hampir nol (0,2 persen), 
dan memiliki angkatan kerja dengan 
pendidikan minimal 12 tahun, semuanya pada 
tahun 2045.11

 
Selain pertumbuhan yang berkelanjutan 
dan peluang memperoleh pendapatan 
u nt u k  s e mu a  p e n d u d u k ,  s i s te m 
perlindungan sosial yang inklusif dan 
efisien akan sangat penting untuk 
memenuhi tujuan ambisius ini. Di sebagian 
besar negara saat ini, pembagian risiko dan 
kebijakan perlindungan sosial yang efektif 
berperan penting menghasilkan pemerataan, 
ketahanan dan peluang, serta memperkuat 
sumber daya manusia. Tidak berbeda dengan 
Indonesia. Intervensi pembagian risiko dapat 
mengurangi serta mencegah kemiskinan, dan 
membuat pertumbuhan lebih merata dengan 
melindungi sumber daya manusia dan fisik 
rumah tangga.

Sistem perlindungan sosial yang inklusif 
dan efisien akan sangat penting untuk 
mencapai tujuan ambisius Indonesia. Di 
sebagian besar negara saat ini, pembagian 
risiko dan kebijakan perlindungan sosial 

yang efektif adalah kondisi yang diperlukan 
untuk membangun kesetaraan, ketahanan, dan 
peluang. Indonesia tidak berbeda. Intervensi 
pembagian risiko dapat secara dramatis 
mengurangi kemiskinan dan membantu 
mencegah kelompok yang rentan jatuh 
dalam kemiskinan. Untuk memaksimalkan 
potensi kebijakan-kebijakan ini, sekaranglah 
saatnya bagi Indonesia untuk meninjau 
kembali program bantuan sosial dan asuransi 
sosial yang tersedia secara bersama-sama, 
dan memastikan bahwa kebijakan tersebut 
tidak hanya menjangkau seluruh kalangan 
masyarakat secara luas, tetapi juga efisien, 
sehingga dapat memaksimalkan dampak dari 
setiap rupiah yang dibelanjakan.

Selama dua dekade terakhir, sistem 
perlindungan sosial Indonesia telah 
bertransformasi secara fundamental. Secara 
khusus, sistem ini telah beralih dari dominasi 
subsidi konsumen regresif dan respons 
terhadap krisis untuk tujuan tertentu (ad-hoc) 
menjadi program-program bantuan sosial yang 
ditargetkan dan berbasis rumah tangga, dengan 
perluasan cakupan yang masif. Dalam hal 
asuransi sosial, telah terlihat pengembangan 
dan integrasi yang berkelanjutan baik dari 
sisi kebijakan maupun lembaga-lembaga 
pelaksana dalam beberapa tahun terakhir. 
Semua ini dapat terwujud berkat perbaikan 
alokasi belanja dan penyusunan kerangka 
kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
program yang efektif dan efisien.

10 Meskipun Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan untuk mempromosikan hak-hak perempuan, sampai saat ini potensi kontribusi penuh 
perempuan dalam agenda pertumbuhan, setelah kendala dan hambatan dihilangkan,  belum menjadi prioritas. RPJMN terdahulu telah menempatkan kesejahteraan 
dan kualitas hidup “perempuan dan anak-anak” dalam judul yang sama. Telah ada fokus untuk mengatasi tingginya tingkat kekerasan dan eksploitasi perempuan dan 
anak-anak  maupun peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun, belum ada prioritas khusus untuk memfasilitasi partisipasi perempuan 
dalam ekonomi arus utama selain melalui usaha mikro. Perubahan terbaru menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang tujuannya 
termasuk membangun modal manusia, mempromosikan kesetaraan gender dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Prioritas khusus gender termasuk target akses 
pendidikan, akses pekerjaan, status kesehatan, kekerasan dan akses politik. Dengan RPJMN yang baru, Pemerintah akan memantau kemajuan dengan menggunakan Indeks 
Pembangunan Gender. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 5 untuk mencapai kesetaraan gender dan 
memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
11 Bappenas (2019).
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Kendati signifikan, transformasinya 
belum lengkap. Perluasan cakupan 
bantuan sosial  sebagian besar 
terkonsentrasi pada rumah tangga miskin 
dengan anak-anak, tetapi kelompok lain 
seperti kelompok lansia dan penyandang 
disabilitas belum tercakup secara 
memadai. Tingginya jumlah tenaga kerja 
informal juga berdampak pada rendahnya 
cakupan asuransi sosial, manfaat yang 
tidak memadai, dan sulit berkembang. 
Penerapan sistem masih terfragmentasi 
dan belum menumbuhkan koherensi yang 
mencakup seluruh bidang bantuan dan 
asuransi sosial. Yang paling penting adalah 
munculnya tantangan dan peluang baru 
seperti perubahan demografis, perubahan 
cara orang bekerja (termasuk pengaturan 
yang lebih fleksibel), kemajuan teknologi, 
dan perubahan iklim. Sistem perlindungan 
sosial yang berlaku saat ini belum siap 
untuk menghadapi berbagai tantangan 
dan peluang baru ini secara memadai. 

Laporan ini menguraikan visi untuk 
sistem perlindungan sosial Indonesia 
di masa depan. Dengan mengacu pada 
keberhasilan pemberlakuan kebijakan 
dan dengan lugas mengusulkan kebijakan 
tambahan yang dapat meningkatkan 
efektivitas dan relevansi sistem 
perlindungan sosial dalam lingkungan 
yang sangat dinamis. Laporan ini juga 
merekomendasikan “bagaimana” 
mewujudkan visi tersebut, khususnya 
terkait pembiayaan sistem perlindungan 
sosial yang lebih inklusif untuk mencapai 
platform penerapan kebijakan yang 
lebih kuat. Selanjutnya, laporan ini juga 
memberikan rekomendasi kebijakan 
untuk jangka menengah (2025), dan untuk 
jangka panjang (2045),  serta mengulas 
tantangan yang juga dihadapi oleh negara-
negara berpendapatan tinggi lainnya. 

1.2
Perlindungan Sosial: Tujuan 
dan Fungsi Inti

Di seluruh dunia, terdapat kesamaan umum  fungsi-fungsi sistem perlindungan 
sosial yang harus dicapai. Perlindungan sosial dan sistem tenaga kerja sedang dibangun, 
disempurnakan atau direformasi di hampir setiap negara untuk membantu setiap 
orang mendapatkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas mereka, mengatasi 
guncangan, dan berinvestasi dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak 
mereka. Dengan demikian, program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan secara 
langsung meningkatkan ketahanan dengan melindungi orang-orang dari penurunan 
kesejahteraan akibat berbagai jenis guncangan, dan pemerataan dengan mengurangi 
kemiskinan dan kemelaratan serta meningkatkan peluang kesetaraan. Kebijakan-
kebijakan ini selanjutnya akan meningkatkan peluang melalui pengembangan modal 
manusia, aset, akses pekerjaan dan memberikan keleluasaan kepada keluarga untuk 
melakukan investasi produktif karena rasa aman mereka yang meningkat (Gambar 1.1).12

12 Bank Dunia (2012a). 
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Jenis program apa yang biasanya termasuk dalam sistem perlindungan 
sosial? Secara umum, program-program dengan tujuan ketahanan 
cenderung bersifat asuransi, yaitu menyediakan perlindungan terhadap 
berbagai guncangan dan risiko, meningkatkan manajemen risiko ex ante, dan 
memungkinkan perataan konsumsi dalam menghadapi guncangan. Program 
dengan tujuan pemerataan umumnya diberikan dalam bentuk bantuan 
sosial, kesejahteraan sosial, atau program jaring pengaman. Biasanya berupa 
bantuan tunai atau barang, juga dapat mencakup subsidi harga konsumen. 
Sementara program dengan tujuan peluang, mencakup beragam intervensi 
termasuk yang meningkatkan perolehan atau penghidupan modal manusia 
jangka panjang, intervensi tenaga kerja aktif seperti layanan ketenagakerjaan, 
maupun program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang 
ditargetkan. Ada beberapa program yang dapat diklasifikasikan dalam lebih 
dari satu pengelompokan di atas. Bantuan tunai bersyarat (CCT), misalnya, 
adalah intervensi beragam sisi yang bertujuan untuk berkontribusi pada 
semua tujuan ini. 

Dalam sistem perlindungan sosial yang dirancang dengan baik, seluruh 
kebijakan dan program yang ada harus saling memperkuat untuk 
mencapai tujuannya. Misalnya, intervensi untuk mendukung tujuan 
ekuitas tidak boleh bernilai terlalu besar sehingga melemahkan insentif 
untuk bekerja dan mengejar peluang produktif. Kebijakan efektif yang 
meningkatkan ketahanan, biasanya melalui beberapa bentuk asuransi, juga 
dapat mendukung tujuan peluang dengan memberikan jaminan kepada 
rumah tangga untuk lebih berani mengambil risiko dalam mata pencaharian 
mereka dan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari upaya 
mereka. Singkatnya, sistem perlindungan sosial yang dirancang dengan 
baik adalah seperangkat institusi, kebijakan, dan intervensi yang koheren 
yang meningkatkan tidak hanya pencapaian kesetaraan, ketahanan, dan 
peluang secara terpisah, tetapi semuanya dengan cara yang saling tergantung 
dan saling memperkuat.

Resilience

Equity

Opportunity

Promoting human capital
and access to roductive work

Insuring against impact
of different shocks

Protecting against
destitution

Gambar 1.1: Peran tipikal sistem 
perlindungan sosial
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Peluang
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productive

Singkatnya, sistem 
perlindungan sosial yang 
dirancang dengan baik 
adalah seperangkat institusi, 
kebijakan, dan intervensi yang 
koheren yang meningkatkan 
tidak hanya pencapaian 
kesetaraan, ketahanan, dan 
peluang secara terpisah, tetapi 
semuanya dengan cara yang 
saling tergantung dan saling 
memperkuat.

Membangun modal manusia dan 
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Melindungi dari dampak 
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1.3
Perlindungan Sosial di Indonesia: 
Evolusi, Program, dan Pengaturan 
Institusi

Secara keseluruhan, sistem perlindungan 
sosial Indonesia menangani tiga tujuan; 
keadilan, peluang, dan ketahanan. Fokus 
sistem perlindungan sosial adalah untuk 
meningkatkan keadilan, serta menangani 
ketahanan dan peluang pada tingkat yang lebih 
rendah. Perlindungan sosial sebagai mandat 
dapat ditelusuri kembali ke Undang-Undang 
Dasar 1945 yang telah menjaminnya dalam 
berbagai bentuk. Secara eksplisit disebutkan 
jaminan sosial dan bantuan sosial sebagai 
perlindungan bagi kelompok miskin, rentan dan 
sangat miskin. Namun, benih dari sistem yang 
sekarang berlaku baru mulai ditabur setelah 
krisis moneter Asia 1997/1998.

Asuransi sosial diperkenalkan pada tahun 
1960-an, pada awalnya sebagian besar sistem 
bantuan sosial bersifat informal. Sebelum 

krisis moneter Asia, ketika individu atau keluarga 
(termasuk kelompok miskin dan mereka yang 
berada di sektor informal) membutuhkan 
bantuan dalam bentuk barang atau uang, mereka 
memperolehnya dari keluarga besar, komunitas 
atau pasar kredit informal.13 Selama periode 
Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dari tahun 
1969 hingga 1994, beberapa fungsi perlindungan 
sosial juga diberikan dalam bentuk subsidi, 
pengurangan kemiskinan, pemberdayaan 
masyarakat dan pemberian layanan sosial 
(kesehatan, pendidikan, dll.) kepada masyarakat 
umum.14 Jaminan sosial hanya tersedia untuk 
sektor formal, hanya PNS yang dilindungi oleh 
pensiun dan asuransi kesehatan pada akhir 
1960-an.  Konsep jaminan sosial ketenagakerjaan 
diperkenalkan pada tahun 1992, tetapi sekali lagi 
hanya terbatas untuk mereka yang bekerja di 
sektor formal.

13 Bank Dunia (2012b); Perdana dan Maxwell (2011). 
14 Bappenas (2015). 
15 Program pensiun untuk PNS dimulai selama periode pendudukan Beldana dan ditegaskan kembali pada tahun 1956 ketika Presiden memberlakukan Undang-Undang 
tentang Belanja Pensiun. Peraturan pensiun pegawai negeri direvisi pada tahun 1969 dengan dikeluarkannya UU No. 11/1969, yang masih berlaku hingga sekarang.
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Gambar 1.2: Evolusi sistem perlindungan sosial Indonesia

Sumber: Kompilasi staf Bank Dunia. 
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• Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 
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Krisis moneter Asia 1997/1998 
merupakan kejadian penting dalam 
evolusi sistem perlindungan sosial 
Indonesia saat ini, karena membuka 
wawasan dan meningkatkan kesadaran 
tentang kerentanan segmen-segmen 
besar penduduk Indonesia. Tindakan 
yang diambil Pemerintah Indonesia 
dilakukan dalam bentuk pengenalan 
kebijakan Jaring Pengaman Sosial ( JPS) 
Nasional16 yang mencakup operasi 
pasar terbuka harga beras, dukungan 
untuk pendidikan (melalui beasiswa 
dan hibah untuk sekolah), kesehatan 
(suplemen gizi dan hibah untuk pusat 
kesehatan), pembangunan desa (program 
untuk meningkatkan ketahanan) dan 

penciptaan lapangan kerja (melalui 
pekerjaan umum).17 JPS memberikan 
cetak biru untuk sistem bantuan sosial 
yang diterapkan Indonesia saat ini, 
yang didasarkan pada konsep bantuan 
tunai dan barang untuk rumah tangga 
yang paling miskin dan paling rentan. 
Pemerintah Indonesia lebih menyukai 
pendekatan yang ditargetkan mengingat 
ruang fiskal yang terbatas dan basis pajak 
negara yang relatif rendah.18 Tonggak 
penting lainnya selama fase ini adalah 
disahkannya undang-undang asuransi 
sosial tahun 2004, meskipun baru efektif 
berlaku satu dekade sesudahnya dengan 
diperkenalkannya Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN).  

16 JPS termasuk OPK (Operasi Pasar Khusus, pelopor skema beras bersubsidi - Rastra / Raskin); BKS (Bantuan Khusus Sekolah); JPS-BK (Jaring Pengaman Sosial Bidang 
Kesehatan), Program Intensif Tenaga Kerja, PDM-DKE (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan PPK (Program Pengembangan Kecamatan).
17 Birdsall dan Haggard (2000).
18 McCarthy dan Sumarto (2018). 

Gambar 1.3: Evolusi sistem asuransi kesehatan Indonesia

Sumber: Lancet (2019)
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19 Daftar konvensi dasar ILO dapat dilihat di: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---
ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/policy/
wcms_143046.pdf

Undang-undang ketenagakerjaan 
u t a m a  I n d o n e s i a  a d a l a h  U U 
Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan), yang 
dikeluarkan pada 25 Maret 2003. 
Undang-undang penting lainnya yang 
mengatur hubungan ketenagakerjaan 
meliputi: (i) Peraturan Pemerintah 
tentang Upah No. 78/2015; (ii) UU No. 
21/2000 tentang Serikat Pekerja; (iii) 
UU No. 40/2004; (iv) Undang-Undang 
Keselamatan Kerja No. 1/1970 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); 
(v) UU No. 39/2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan Pekerja; dan (vi) UU No. 
2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Berbagai peraturan 
lain telah diadopsi, termasuk peraturan 
presiden, peraturan pemerintah, dan 
keputusan menteri. Otoritas provinsi 
dan kabupaten berhak menetapkan 
upah minimum, yang dapat bervariasi 
berdasarkan sektor. Indonesia juga telah 
mengesahkan 20 konvensi ILO, termasuk 
keseluruhan delapan konvensi dasar.19
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Perkembangan perekonomian Indonesia antara 
2005 dan 2012 sangat memengaruhi kebijakan 
bantuan sosial. Tahun 2005, Pemerintah Indonesia 
mengurangi subsidi bahan bakar untuk meringankan 
beban anggaran negara dan mengurangi defisit 
anggaran yang terus meningkat. Kebijakan ini 
menandai pemotongan subsidi pertama (2005, 
2009 dan 2013-2015) yang memungkinkan 
Pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan 
program bantuan langsung tunai sementara (BLT 
/ selanjutnya dikenal dengan BLSM) untuk yang 
termiskin, untuk mengompensasi kerugian akibat 
kenaikan biaya bahan bakar. Selain itu, Pemerintah 
Indonesia juga memodifikasi, mengganti nama, dan/
atau memperluas banyak program JPS (Gambar 1.2). 
Misalnya, operasi pasar khusus (OPK) di bawah JPS 
diubah menjadi Raskin (kemudian Rastra, kemudian 
BPNT pada 2017-2019 dan Sembako pada 2020) 
adalah program beras bersubsidi untuk kelompok 
miskin – kecuali Bansos Rastra, program terakhir 
Rastra sebelum menjadi BPNT/Sembako yang 
bersifat bantuan sosial langsung, bukan subsidi. 
Yang paling utama dan paling penting selama fase 
ini adalah pengenalan bantuan tunai bersyarat 
(Conditional Cash Transfer/CCT) Program Keluarga 

Harapan (PKH) pada tahun 2007, yang kemudian 
diperluas cakupannya beberapa kali sehingga 
menjadi bagian penting dari sistem bantuan sosial 
Indonesia. Setelah itu, pada tahun 2009 dan 2011, 
dua peraturan penting lainnya diluncurkan untuk 
membantu mengarahkan pelaksanaan bantuan 
sosial saat ini. UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial dan UU No. 13/2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin menjadi dasar untuk pengembangan 
Basis Data Terpadu/BDT (Unified Data Base/UDB) 
yang sekarang berganti nama menjadi Daftar 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebuah basis 
data yang mencakup 40 persen rumah tangga 
dengan status sosial-ekonomi terendah. Keberadaan 
basis data ini kemudian mengarah pada prosedur 
standar untuk menargetkan dan mengidentifikasi 
penerima manfaat potensial untuk 12 dari 20 
program bantuan sosial, termasuk PKH. Pada tahun 
2011 UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS), yang mengintegrasikan 
berbagai program jaminan sosial di bawah payung 
SJSN disahkan dan mengamanatkan agar jaminan 
sosial dapat diakses tidak hanya untuk pekerja 
formal, PNS, dan TNI/POLRI, tetapi juga untuk 
mereka di sektor informal.
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Dalam 10 tahun terakhir,  Indonesia semakin 
mengembangkan dan memperluas sistem asuransi 
sosialnya. Tahun 2014, mengawali penerapan UU SJSN yang 
mengamanatkan pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan untuk mengelola program Jaminan Kesehatan 
Nasional ( JKN), dan empat program ketenagakerjaan: 

Program JKN universal/semesta adalah campuran dari 
komponen yang dibiayai pemerintah atau dibebaskan iurannya 
untuk 40 persen penduduk termiskin PBI-JKN  dan komponen 
iuran untuk anggota keluarga lainnya.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 

Jaminan Hari Tua (JHT); 

Jaminan Pensiun (JP); dan

Jaminan Kematian (JKM).20

1

2

3

4

20 Saat ini, pegawai negeri sipil Indonesia berhak atas empat manfaat 
asuransi sosial: (i) CSP atau pensiun PNS; (ii) program THT - lumsum pada 
saat pensiun; (iii) JKK; dan (iv) JKM. 
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Program bantuan sosial juga diperluas 
secara signifikan pada periode ini. 
Dimulai tahun 2015, telah dilaksanakan 
beberapa putaran pengurangan subsidi 
energi (belanja subsidi energi berubah 
dari 16,2 persen dari total belanja 
pada 2014 menjadi 6,4 persen yang 
dianggarkan pada 2019), yang berdampak 
pada beberapa reformasi bantuan sosial. 
Penerima PKH diperluas dari 3,5 juta 
keluarga tahun 2015, menjadi 6 juta 
keluarga pada 2017 dan 10 juta keluarga 
pada 2018, dan bersama-sama dengan 
bantuan makanan (Beras Sejahtera, 
atau Rastra) dan voucer pangan digital 
(Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT), 
bantuan pendidikan untuk anak-anak 
(PIP) dan komponen PBI-JKN, yang 
membentuk portofolio saat ini dari 
bantuan sosial unggulan untuk keluarga 
miskin dan rentan di Indonesia. Yang juga 
patut diperhatikan selama fase ini adalah 
pengenalan program Padat Karya Tunai 
(PKT) di bawah UU Desa, yang dirancang 
untuk mendukung pembukaan lapangan 
kerja dan pengembangan infrastruktur di 
tingkat desa.

Pengaturan kelembagaan dan 
peraturan untuk perlindungan sosial 
Indonesia tetap relatif terfragmentasi. 
Program bantuan sosial dan asuransi 
sosial di Indonesia dilaksanakan 
oleh beberapa institusi dan lembaga, 
menggunakan berbagai  s istem 
penyaluran untuk menangani sistem 
penargetan, pendaftaran, pembayaran, 
manajemen kasus, pengaduan, informasi 
dan pemantauan. Meskipun fragmentasi 
kelembagaan telah berkurang dengan 
integrasi program jaminan sosial dan 

pengembangan DTKS, ketertutupan 
(“silo”) kelembagaan masih ada dan banyak 
kegiatan dilakukan dengan koordinasi 
terbatas antara program, pelaksana, dan 
pemangku kepentingan.

Tanggung jawab untuk kebijakan 
dan implementasi perlindungan 
sosial tersebar di berbagai lembaga 
pemerintah. Setidaknya terdapat 25 
program bantuan sosial aktif yang 
tersebar di 11 kementerian pelaksana.21  
Kementerian Sosial  (Kemensos) 
bertanggung jawab atas program-program 
bantuan sosial unggulan, program Sembako 
(sebelumnya BPNT) dan PKH, serta 
mengelola basis data DTKS (sebelumnya 
BDT). Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) dan 
Kementerian Agama (Kemenag) 
melaksanakan program beasiswa PIP, 
dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
mengimplementasikan subsidi jaminan 
kesehatan PBI. Dalam hal asuransi sosial, 
setidaknya ada sembilan kementerian yang 
terlibat dalam implementasi SJSN, dimana 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan 
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 
masing-masing bertanggung jawab atas 
aspek teknis peluncuran SJSN Kesehatan 
dan SJSN Ketenagakerjaan (Gambar 1.4). 
UU BPJS mengamanatkan pembentukan 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
masing-masing untuk mengelola program 
SJSN Kesehatan dan SJSN Ketenagakerjaan. 
Kedua BPJS adalah badan hukum publik 
nirlaba yang bertransformasi dari BUMN 
yang berorientasi laba, yaitu PT Askes 
(Persero) dan PT Jamsostek (Persero). PT 
Taspen mengelola empat program asuransi 
sosial untuk PNS.

21 Perkiraan lain menunjukkan sembilan kementerian yang menerapkan 156 bantuan G2P yang terdiri dari 57 
program bantuan sosial dan 99 program subsidi dalam bentuk uang tunai, barang dan jasa. TNP2K (2018). 

Program-
program bantuan 
sosial yang 
ditargetkan 
seperti PKH, 
BPNT, PIP dan 
PBI-JKN telah 
berkembang 
secara signifikan. 
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Gambar 1.4: Pengaturan kelembagaan sistem perlindungan sosial Indonesia

Sumber: TNP2K (2018). 

Pemerintah daerah juga berperan penting dalam 
perlindungan sosial di Indonesia, terutama dalam 
implementasi. Sementara beberapa pemerintah daerah telah 
menyiapkan program bantuan tunai mereka sendiri untuk 
mengatasi masalah ekuitas horisontal yang timbul dari rendahnya 
cakupan PKH sebelum tahun 2018, sebagian besar pemerintah 
daerah lainnya mendukung pelaksanaan program yang dijalankan 
secara terpusat. Desentralisasi tahun 2001 memberi pemerintah 
daerah cakupan yang luas untuk mengembangkan program 

mereka sendiri, sementara pengenalan sistem pemilihan 
umum  tahun 2005 berdampak lebih lanjut pada penyebaran 
program perlindungan sosial di seluruh negeri.22 Misalnya, 
skema jaminan kesehatan daerah “Jamkesda” berkembang 
dari 60 menjadi lebih dari 245 juta peserta antara 2008 dan 
2012.23 Terakhir, pemerintah daerah juga bertanggung jawab 
atas pengumpulan data sosial untuk memperbarui data DTKS, 
dan upaya-upaya semacam itu seharusnya didanai melalui 
anggaran daerah (APBD).

22 Pisani dkk. (2017).
23 Sudarmono dkk. (2019). 
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Pengaturan kelembagaan yang saat 
ini melibatkan berbagai lembaga 
di tingkat nasional dan lokal telah 
menimbulkan beberapa tantangan. 
Duplikasi merupakan salah satu tantangan 
ketika beberapa program dengan tujuan 
yang sama ditargetkan untuk rumah 
tangga yang sama tetapi dilaksanakan 
oleh berbagai kementerian yang berbeda. 
Contohnya duplikasi bantuan pendidikan 
yang diberikan untuk anak-anak dalam 
rumah tangga miskin oleh Kementerian 
Sosial (PKH) dan Kemendikbud (PIP). 
Duplikasi semacam itu dapat memberikan 
manfaat ganda bagi beberapa keluarga, 
dengan mengorbankan pengecualian 
keluarga miskin lainnya. Koordinasi 
antar kementerian/lembaga adalah 
tantangan berulang lainnya. Dalam 
beberapa kasus, struktur koordinasi 
formal seperti Tim Koordinasi Rastra 
(Tikor Pusat, yang sekarang mengawasi 
Sembako)24 memungkinkan para pemain 
kunci untuk bersama-sama merancang, 
menyampaikan, dan menyesuaikan 
program. Namun, sulit bagi mekanisme 
koordinasi tingkat tinggi seperti itu 
untuk dapat secara efektif memastikan 
bahwa berbagai kementerian dan satuan 

kerja ‘saling berkomunikasi’ dalam 
pelaksanaan sehari-hari dan proses 
perencanaan anggaran tahun-ke-tahun.25  
Tantangan ketiga adalah memastikan 
konvergensi di tingkat rumah tangga. 
Sementara telah terjadi peningkatan 
akurasi penargetan, masih ada integrasi 
yang rendah dari penerimaan program 
di tingkat rumah tangga (secara rinci 
dibahas dalam dalam Bab 2). Kurangnya 
konvergensi juga terlihat dalam berbagai 
tahap rantai pelaksanaan (lihat Bab 4). 
Sebagai gambaran, meskipun 16 dari 25 
program memberikan manfaat murni 
dalam bentuk tunai, hanya dua program 
yang memanfaatkan gateway pembayaran 
terintegrasi yang dikembangkan oleh 
Himbara dan mekanisme pengiriman 
pembayaran terkait yang dikelola oleh 
Kementerian Sosial melalui kartu keluarga 
sejahtera (KKS).26 Alasan konvergensi 
yang kurang tepat dapat mencakup 
pembagian data yang tidak memadai 
atau sistem informasi yang tidak saling 
terkait (“silo”) untuk setiap program, 
penyebab inefisiensi dan membebankan 
administrasi yang besar bagi pengguna 
akhir, serta bagi pembuat kebijakan di 
bidang keuangan dan perencanaan. 

24 Dibentuk secara resmi tahun 2013 Tikor Pusat terdiri dari sembilan lembaga tingkat pusat dan mitra daerah, yaitu Kementerian Koordinator untuk Kesejahteraan Rakyat dan 
Urusan Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian
Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bulog (Bank Dunia (2017a).
25 TNP2K (2018). 
26 Beberapa program seperti PIP juga memanfaatkan bank-bank ini, tetapi mengikuti prosedur operasi dan pengiriman yang berbeda. 
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Indonesia menggunakan hukum 
perdata atau pendekatan kontinental 
dan memahami hierarki perundang-
undangan Indonesia adalah kunci 
untuk menguraikan ketidakharmonisan 
hukum. Menurut UU No. 12/2011 tentang 
Penyusunan Undang-Undang, hierarki 
perundang-undangan Indonesia ditentukan 
sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 
1945 (UUD 1945); 2. Ketetapan MPR (Tap 
MPR); 3.Undang-Undang (UU)/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu); 4. Peraturan Pemerintah (PP); 5. 
Peraturan Presiden (Perpres); 6. Peraturan 
Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan 7. 

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Perda 
Kabupaten / Kota).

Selain itu, terdapat beberapa jenis peraturan 
lainnya seperti peraturan yang dikeluarkan 
oleh MPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD-
RI), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah 
Konstitusi (MK), bank sentral yaitu Bank 
Indonesia (BI), menteri, lembaga pemerintah, 
institusi pemerintah, dan komisi/dewan. 
Peraturan-peraturan ini juga mengikat secara 
hukum, selama penerbitannya diamanatkan 
oleh undang-undang yang lebih tinggi atau 
dibentuk berdasarkan otoritas yang sesuai.
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Kerangka kerja institusional yang 
kompleks, yang melibatkan banyak 
lembaga pada berbagai tingkatan, juga 
menghasilkan banyak peraturan untuk 
memandu kebijakan dan implementasi 
perlindungan sosial di Indonesia. 
Tingginya volume dan kompleksitas 
peraturan telah menghasilkan tingginya 
tingkat ketidaksesuaian peraturan, atau 
“ketidakharmonisan pengaturan”. Sebagai 

contoh, studi Bappenas menunjukkan 
bahwa untuk implementasi UU SJSN 
saja telah dikeluarkan sekitar 96 
peraturan.27  Lebih dari itu, ditemukan 
bahwa tidak semua peraturan-
peraturan tersebut sejalan, dan 
yang lebih mengkhawatirkan adalah 
bahwa peraturan-peraturan tersebut 
bahkan saling bertentangan antara 
satu sama lain.

1.4
Lintasan dan Tren Pembangunan Indonesia: 
Peluang dan Risiko

Didasarkan pada sebuah sistem yang telah dikembangkan 
selama 50 tahun terakhir, sistem perlindungan sosial 
Indonesia di masa depan perlu merespons tren dan tantangan 
pembangunan saat ini dan masa depan. Indonesia telah berhasil 
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan 
kemiskinan yang signifikan dalam dua dekade terakhir.28 
Pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, rata-rata 5,5 persen per 
tahun sejak tahun 2000, telah disertai penurunan berkelanjutan 
dalam tingkat kemiskinan: dari 19,1 persen populasi pada tahun 
2000 menjadi 9,2 persen dari populasi pada 2019. Namun, 
kemajuan Indonesia dalam pengurangan kemiskinan sangat 
kontras dengan kinerjanya dalam pemerataan kesejahteraan. 
Ketimpangan, yang diukur dengan koefisien Gini, naik tajam 
dari nilai terendah 30 poin pada 2000 menjadi 41 poin pada 2014, 
berkurang menjadi 38 pada September 2019, dan ketimpangan 
tetap menjadi tantangan utama yang mengancam pertumbuhan 
dan kemakmuran Indonesia di masa depan. Kerentanan juga 
tinggi: sementara 24,7 juta orang Indonesia hidup di bawah garis 
kemiskinan, 64 juta lainnya hidup kurang dari 50 persen di atas 
garis kemiskinan.

Ketimpangan dan kerentanan dapat berkonsekuensi 
signifikan bagi pertumbuhan, serta stabilitas sosial dan 
politik. Guncangan kecil dapat dengan mudah kembali 
mencampakkan kelompok rentan miskin jatuh ke jurang 
kemiskinan, terbukti dengan fakta bahwa sekitar setengah dari 
kelompok miskin setiap tahunnya, tidak tergolong kelompok 
miskin pada tahun sebelumnya.  Ketimpangan yang tinggi 
juga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi untuk semua 

penduduk, seperti halnya jika kelompok miskin tidak dapat 
berinvestasi dengan baik dalam perkembangan anak-anak 
mereka, kesulitan berjuang untuk pindah ke kelas menengah, 
atau gagal menemukan pekerjaan yang produktif. Ketimpangan 
yang tinggi juga dapat menimbulkan biaya sosial: perbedaan 
mencolok dalam kekayaan dapat menciptakan ketegangan sosial 
dan ketidakharmonisan dan, pada gilirannya, konflik. Contohnya, 
kabupaten dengan ketimpangan yang lebih tinggi dari rata-rata 
di Indonesia tingkat konfliknya 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan 
dengan kabupaten yang lebih rendah. Penduduk Indonesia sudah 
menganggap ketimpangan terlalu tinggi dan karenanya harus 
dikurangi.

Pekerjaan berkontribusi pada pertumbuhan dan pengurangan 
kemiskinan. Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan 
dalam penciptaan lapangan kerja, formalisasi, dan diversifikasi. 
Tingkat kesempatan kerja mencapai rekor tertinggi selama dua 
dekade pada tahun 2018 sementara tingkat pengangguran terus 
turun. Tahun 2018, tiga perempat dari semua pekerja bekerja 
di pekerjaan informal atau tanpa kontrak formal/permanen: 
37 persen sebagai pemilik perusahaan perorangan atau usaha 
rumah tangga, dan 40 persen sebagai karyawan tanpa kontrak. 
Diversifikasi pekerjaan di luar pertanian dan ke sektor-sektor lain 
telah meningkatkan produktivitas dan upah. Namun, sebagian 
besar masyarakat miskin tidak memiliki kesempatan untuk 
bekerja di sektor formal yang dapat melindungi pendapatan 
mereka dari guncangan. Hal ini juga menjelaskan mengapa 
kemiskinan dan ketimpangan begitu bertahan di berbagai 
pelosok, terutama daerah terpencil, terisolasi dan pedesaan.

1.4.1  Pertumbuhan, Ekuitas, dan Lintasan Modal Manusia Indonesia

27 Bappenas (2017).
28 Bagian ini mengacu pada sumber-sumber berikut: Bank Dunia (2016a) dan Bank Dunia (2019a).
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29 Modal manusia terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang didapat selama 
hidup, memungkinkan mereka untuk menyadari potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang 
produktif. Bank Dunia (2019d).
30 Human Capital Index (HCI) Bank Dunia menggabungkan tiga komponen terkait kelangsungan 
hidup, pembelajaran dan kesehatan dengan ukuran produktivitas yang memudahkan penilaian 
kinerja Indonesia dalam aspek yang terkait, dan relatif terhadap negara lain. HCI, yang 
menggabungkan tiga komponen (kelangsungan hidup, pembelajaran dan kesehatan) dengan 
ukuran produktivitas sebagai pekerja masa depan, untuk anak yang lahir hari ini, berbdaning 
relatif terhadap tolok ukur pendidikan menyeluruh dan kesehatan penuh. Indeks ini berkisar dari 
nol hingga satu, dan nilai X berarti bahwa seorang pekerja dari generasi berikutnya hanya akan X 
× 100 persen karena ia akan berada di bawah tolok ukur pendidikan menyeluruh dan kesehatan 
penuh.
31 Bank Dunia (2016a). 

Indonesia telah mencatat kemajuan dalam beberapa bidang terkait 
dengan modal manusia,29 tetapi masih banyak yang harus dilakukan. 
Masa depan Indonesia akan terganggu oleh rendahnya kualitas pasokan 
modal manusianya, terbukti dari tingkat stunting yang mendekati 30 persen, 
tingginya angka kematian balita dan orang dewasa (26 kematian per 1.000 
kelahiran hidup dan 182 kematian di bawah usia 60 per 1.000 hidup pada 
usia 15, masing-masing), dan rendahnya hasil pembelajaran yang diukur 
dengan skor PISA (55 persen anak usia 15 tahun buta huruf). Rendahnya 
kualitas sumber daya manusia diulas dalam Human Capital Index 2018, 
yang menempatkan Indonesia pada peringkat 87 dari 157 negara dengan 
skor 0,53.30 Ini berarti bahwa, secara rata-rata, meskipun memenuhi tolok 
ukur kelengkapan pendidikan dan kesehatan, generasi berikut pekerja 
Indonesia hanya mampu menunjukkan produktivitas sebesar 53 persen.31 
Kecuali segera ditangani, dan kemajuan kebijakan positif saat ini dapat 
dipertahankan, dikhawatirkan bahwa kesenjangan modal manusia 
Indonesia akan membahayakan pertumbuhan dan pembangunan untuk 
beberapa dekade mendatang. 
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Walaupun potensinya sangat besar, salah satu 
tantangan terbesar di Indonesia adalah keadaan-
keadaan yang belum mengindahkan kelaziman 
jalur yang perlu ditempuh32 dalam berinvestasi 
pada modal manusia khususnya untuk anak 
perempuan dan perempuan agar dapat mengarah 
pada pertumbuhan ekonomi33 yang lebih besar. 
Terlepas dari kemajuan yang dicapai dalam bidang 
kesehatan dan pendidikan serta penurunan angka 
fertilitas, tidak banyak peningkatan yang dicapai dalam 
hal partisipasi angkatan kerja perempuan. Jumlahnya 
tetap stagnan di sekitar 51 persen selama dua dekade 
terakhir, jauh lebih rendah dari 86 persen untuk pria. 
Partisipasi angkatan kerja perempuan dan pendapatan 
dibanding laki-laki di tingkat regional juga lebih rendah 
yaitu (60 persen) dan hal ini dapat dikaitkan dengan 
norma-norma budaya, hukum dan hambatan lainnya.34 
Tingkat kesuburan remaja dan kematian ibu terbilang 
tinggi dibandingkan dengan negara lain di wilayah 
ini. Data global menunjukkan bahwa penyempitan 
kesenjangan dan peningkatan kesetaraan gender 
dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.35 
Perkiraan untuk Indonesia menunjukkan bahwa 
dengan menghilangkan kesenjangan gender dalam 
partisipasi angkatan kerja perempuan, misalnya, dapat 
meningkatkan pertumbuhan sebesar 9 persen, dan 
menambah hingga US$135 miliar setahun untuk PDB 
tahunan, pada tahun 2025.36 Akhirnya, meningkatkan 
kesetaraan gender dalam pendidikan — di semua 
tingkatan— juga akan mendorong ekonomi (sekitar 1 
persen tambahan pertumbuhan tahunan dalam PDB 
per kapita).37

32  Peningkatan kesetaraan gender disebarkan melalui berbagai jalur yang meningkatkan potensi ekonomi dan 
kinerja. Jalur penyebaran ini terkait dengan kebijakan ekonomi makro secara rekursif: seiring peningkatan 
kesetaraan gender, meningkat pula kinerja ekonomi, yang pada gilirannya akan menanamkan norma-norma 
baru saat perubahan sosial menyertai kemajuan ekonomi. Peningkatan modal manusia (pendidikan, kesehatan, 
gizi) mengarah pada peningkatan partisipasi dan produktivitas angkatan kerja perempuan. Hal ini diperkuat 
oleh dampak keluarga kecil, peningkatan kesejahteraan anak, pilihan investasi rumah tangga yang mendukung 
pendidikan dan dengan sendirinya kemajuan antargenerasi karena generasi pekerja di masa depan akan lebih 
siap untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Manfaat selanjutnya dapat diperoleh dengan mengurangi dan 
mendistribusikan kembali pekerjaan tanpa upah agar dapat membebaskan waktu perempuan untuk terlibat 
dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan keragaman tenaga kerja, dan meningkatkan peran perempuan dalam 
kepemimpinan dan pengambilan keputusan
33 Catatan Konsep Program Kesetaraan Gender Bank Dunia untuk Pertumbuhan (P172182)
34  Norma budaya dan hambatan hukum yang menghalangi perempuan untuk bekerja termasuk; misalnya, UU 
Perkawinan 1974 menyatakan bahwa seorang istri “memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga sebaik 
mungkin.” Perempuan dari rumah tangga miskin atau pedesaan, khususnya, tidak didorong untuk memasuki 
angkatan kerja.
35 Lihat misalnya, Kabeer dkk. (2013), dan Elborgh-woytek dkk. (2013)
36 Analisis McKinsey Global Institute April 2018. Analisis ini memperkirakan pertumbuhan bisnis yang lebih 
tinggi dari biasa dan  ketimpangan gender tetap ada. Sebagai langkah awal, Indonesia telah menandatangani 
komitmen G20 untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25 persen pada 
tahun 2025 (semisal mencapai partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 58,5 persen). Namun, mustahil 
target ini tercapai di tengah pengaturan kebijakan yang berlaku. Jika Indonesia mampu mencapai komitmen ini, 
pertumbuhan PDB akan meningkat sekitar 0,67 dari titik persentase per tahun, atau meningkat hingga US$123 
miliar pada PDB (setara dengan US$ 432 per kapita) tahun 2025. Dikutip dalam World Bank Indonesia Gender 
Equality Catatan Konsep Program untuk Program Pertumbuhan (P172182).
37 Catatan Konsep Program Kesetaraan Gender Bank Dunia untuk Pertumbuhan (P172182). 
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Ada beberapa tren yang dapat 
dimanfaatkan Indonesia di tahun-
tahun mendatang untuk memajukan 
pertumbuhan ekonomi, mengurangi 
ke m i s k i n a n  d a n  m e m a s t i k a n 
kesetaraan untuk semua. Megatren 
yang dimaksud termasuk jumlah kelas 
menengah yang meningkat pesat, bonus 
demografi yang ditandai dengan angkatan 
kerja muda dan berkembang, perubahan 
pada cara orang terlibat di pasar tenaga 
kerja, dan kemajuan teknologi. Jika tidak 
dianalisis dan ditangani sekarang, besar 
kemungkinan Indonesia harus berjuang 
sangat keras karena tantangan akan 
timbul dari besarnya jumlah pekerja 
informal, gangguan teknologi dan sifat 
pekerjaan yang berubah, bencana alam/
guncangan terkait iklim, dan tingginya 
ketergantungan akibat penuaan 
penduduk.

Indonesia mengalami ekspansi 
kelas menengah yang pesat dan 
kebangkitan calon kelas menengah. 
Selain membantu pengentasan 
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang 
kuat selama beberapa dekade terakhir 
telah memungkinkan Indonesia untuk 
mencapai status negara berpendapatan 
menengah.38 Hal ini menciptakan 
pertumbuhan kelas menengah yang 
dinamis,39 yang mencakup sekitar 52 juta 
orang, atau satu dari setiap lima orang 
Indonesia. Sebagian besar rumah tangga 
perkotaan telah mencapai keamanan 
ekonomi, bebas dari kekhawatiran 
mengenai kemiskinan atau kerentanan, 
dan mendapatkan penghasilan yang 
cukup untuk beralih dari berpenghasilan 
pas-pasan ke konsumsi bebas. Bahkan, 

kelas menengah sekarang menyumbang 
hampir setengah dari konsumsi nasional 
di Indonesia. Mereka adalah segmen 
populasi dengan pertumbuhan tercepat, 
baik dalam persentase (meningkat 10 
persen per tahun) dan secara absolut (38 
juta antara tahun 2002 dan 2016).  

Di antara kelas menengah di satu sisi, 
dan kelompok miskin dan rentan di 
sisi lain, ada sekitar 126 juta, atau 
sekitar 48 persen dari populasi, “calon 
kelas menengah” (AMC) Indonesia. 
Meskipun bebas dari kemiskinan kronis, 
AMC belum mencapai keamanan ekonomi 
kelas menengah. Faktanya, hampir 
seperlima dari AMC pada tahun 1993 
menjadi rentan terhadap kemiskinan 
tahun 2014. Dua pertiga dari AMC juga 
mengalami kekurangan setidaknya satu 
dimensi kesejahteraan non-moneter.40  
Sekalipun perhatian yang berlanjut pada 
kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan 
tetap penting, diperlukan upaya untuk 
membawa lebih banyak jutaan calon 
kelas menengah Indonesia untuk menjadi 
kelas menengah. Jumlah kelas menengah 
yang besar (ketimbang segelintir orang 
kaya dan banyak yang  miskin) mengarah 
pada konsumsi domestik yang lebih 
tinggi, karena kelas menengah memiliki 
kecenderungan marginal konsumsi  
yang lebih tinggi dibanding kelompok 
kaya, dan berpendapatan lebih banyak 
daripada kelompok miskin. Perluasan 
jumlah kelas menengah juga mendukung 
pertumbuhan ekonomi, memperluas 
basis pajak dan mengurangi ketimpangan. 
Akhirnya, perluasan kelas menengah juga 
bisa menjadi sumber kewirausahaan dan 
penciptaan lapangan kerja.41

1.4.2 Tren yang muncul

38Bagian ini diambil dari Bank Dunia. (2019a). 
39Laporan kelas menengah mengidentifikasi lima kelas konsumsi. Buruk (P): mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, atau berpenghasilan sekitar Rp354.000 
per orang per bulan (US$2.20 per orang per hari dalam ketentuan yang disesuaikan dengan PPP 2016); Rentan (V): mereka yang hidup di atas garis kemiskinan tetapi 
dengan risiko jatuh dalam kemiskinan yang tidak dapat diabaikan, atau berpenghasilan antara Rp354.000 dan Rp531.000 per orang per bulan (US$ 2.20-3.30 per orang 
per hari); Calon Kelas Menengah (AMC): mereka yang tidak lagi hidup dalam kemiskinan atau kerentanan tetapi yang belum terjamin secara ekonomi, atau berpenghasilan 
antara Rp531.000 dan Rp1.2 juta per orang per bulan (US$3.30-7.75 per orang per hari); Kelas Menengah (MC): orang Indonesia yang secara ekonomi aman dengan sedikit 
kemungkinan jatuh dalam kemiskinan atau kerentanan, atau berpenghasilan antara Rp1.2 juta hingga Rp6.0 juta per orang per bulan (US$7.75-38 per orang per hari); dan 
Kelas Atas (UC): orang Indonesia terkaya yang mengonsumsi lebih dari Rp6 juta per orang per bulan (> US$38 per orang per hari).
4053 persen tinggal di perumahan berkualitas rendah, 30 persen tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak, dan 7 persen tidak memiliki akses ke air bersih. Beberapa fitur 
lain yang membedakan AMC dari kelas menengah termasuk tempat tinggal (sebagian besar kelas menengah tinggal di daerah perkotaan, sementara AMC lebih banyak tinggal 
di daerah pedesaan), status pendidikan (sebagian besar kelas menengah menengah menyelesaikan sekolah menengah dan banyak yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, 
sementara hampir setengah dari AMC yang berusia 25-29 tahun putus sekolah sebelum sekolah menengah atas) serta menggunakan layanan publik (AMC masih tergantung 
pada layanan publik, sementara kelas menengah sebagian besar memilih layanan swasta). 
41Lihat Banerjee dan Newman (1993). 

48 persen dari 
populasi merupakan 
calon kelas menengah 
yang belum 
merasakan keamanan 
ekonomi kelas 
menengah. 
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Indonesia sedang mengalami 
masa transisi demografis, dengan 
peningkatan yang nyata dalam 
harapan hidup dan penurunan 
tingkat kesuburan. Hal ini telah 
menyebabkan meningkatnya 
populasi usia kerja (usia 15 hingga 
64 tahun) sebesar 1,6 persen, atau 
2,5 juta orang per tahun, selama 
periode 2000-2016. Namun, bonus 
demografi akan berakhir sekitar 
tahun 2030, seiring meningkatnya 
proporsi individu di atas usia 
pensiun, yang menyebabkan 
peningkatan tajam dalam rasio 
ke t e rg a n t u n g a n  I n d o n e s i a 
(jumlah penduduk muda dan tua 
dibandingkan dengan jumlah 
orang dewasa usia kerja) setelah 
2040. Antara tahun 2040 dan 2080, 
rasio ketergantungan Indonesia 
diproyeksikan akan meningkat dari 
25 menjadi 47 persen.

Gambar 1.5: 
Persentase 
populasi dari 
waktu ke waktu

Sumber: Data Populasi PBB dan perhitungan staf Bank Dunia. 

Total Rasio Ketergantungan; 

Persentase usia 15-64; 

Anak-anak di bawah 14; 

Berusia di atas 64  
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Bonus demografi saat ini, di mana 
jumlah pekerja tumbuh lebih cepat 
d a r i p a d a  j u m l a h  t a n g g u n g a n , 
m e r u p a k a n  ke s e m p a t a n  ya n g 
unik bagi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Selama tahun 2020-2050, 
tren demografis Indonesia diperkirakan 
akan meningkatkan laju pertumbuhan 
PDB riil tahunan mendekati 1 poin 
persentase, dan PDB per kapita tahunan 
mendekati 0,2 poin persentase.42 Hal ini 
dapat menempatkan Indonesia pada posisi 
yang lebih baik dibandingkan dengan 
negara-negara Asia lainnya, tidak sedikit di 
antaranya diperkirakan akan mengalami 
penurunan pertumbuhan PDB riil sebagai 
akibat dari tren demografis yang tidak 
menguntungkan.

Bonus demografi akan mengharuskan 
Indonesia untuk menciptakan jumlah 
dan jenis pekerjaan yang memadai bagi 
jutaan orang yang memasuki angkatan 
kerja setiap tahun.43  Namun, penciptaan 
lapangan kerja berkurang sejak tahun 
2010, dari 3,5 menjadi kurang dari 0,5 
persen pada tahun 2015. Indonesia tidak 
hanya gagal menciptakan lapangan kerja 
yang cukup bagi penduduknya, tetapi 
juga bahwa sebagian besar lapangan 

kerja yang baru diciptakan berkualitas 
rendah. Mayoritas (65 persen) dari semua 
pekerjaan baru yang diciptakan antara 
2011 dan 2016 berada pada sektor-
sektor yang produktivitasnya rendah, 
dan tidak memerlukan keahlian, seperti 
pertanian,44 perdagangan grosir dan 
eceran, serta layanan kelas bawah (layanan 
masyarakat, sosial dan pribadi).45 Sektor-
sektor ini memiliki informalitas tinggi 
dan membayar upah rendah. Faktanya, 
sektor informal di Indonesia masih 
mempekerjakan lebih dari 50 persen 
dari total pekerja (70 persen di daerah 
pedesaan). Selain itu, pekerja dari latar 
belakang yang lebih miskin memiliki 
kemampuan terbatas untuk menemukan 
pekerjaan yang baik, yang biasanya 
bergantung pada pemanfaatan koneksi 
sosial. Selain itu, karena tren demografis, 
pekerja menjadi semakin tua: kelompok 
muda (15-24 tahun) turun dari 21 persen 
tahun 2000 menjadi 16 persen tahun 
2018. Pekerja yang menua disertai dengan 
keterampilan yang usang dan kesehatan 
yang memburuk, sementara pekerja yang 
lebih tua terpaksa memilih pekerjaan yang 
paling tidak terlindungi seperti pekerjaan 
informal, pekerja bebas atau pekerja 
keluarga tanpa upah. 

42 IMF (2019).
43 Bagian ini diambil dari Bank Dunia (2016a) dan Bank Dunia (2019b). 
44 Tahun 2017, sepertiga lapangan kerja masih berasal dari sektor pertanian, di mana output per pekerja sekitar seperempatnya di sektor manufaktur dan kurang dari 
setengahnya di sektor lain. Manning, C., dan D. Pratomo, 2018 (akan diterbitkan). “Perkembangan Pasar Tenaga Kerja di Tahun Jokowi”.
45 Antara tahun 2001 dan 2012, total lebih dari 20 juta pekerjaan baru telah diciptakan. Dari total pertumbuhan lapangan kerja, 30 persen ada pada layanan masyarakat, sosial 
dan pribadi serta 28 persen di grosir, perdagangan dan ritel, sementara manufaktur hanya berkontribusi pada 16 persen dari total pertumbuhan (3,3 juta pekerjaan).
46 Tingkat pekerjaan rata-rata untuk negara-negara berpenghasilan rendah di Asia Tenggara dan Pasifik adalah 65,3 persen (November 2018).
47 ILO 2018

Pada tahun 2018, dari 125,1 juta pekerja 
Indonesia, kurang dari setengahnya 
bekerja sebagai karyawan (49,3 persen 
atau 61,7 juta karyawan). Selanjutnya, 
4,3 juta orang Indonesia adalah pemilik 
usaha (3,5 persen); 43,0 juta pekerja 
mandiri (34,4 persen), dan 16,1 juta adalah 
pekerja keluarga (12,9 persen). Tingkat 
pekerjaan penduduk berusia 15 tahun ke 
atas diperkirakan 64,2 persen (November 
2018), termasuk 78,4 persen laki-laki 
dan 50,1 persen perempuan.46 Pekerjaan 
informal sangat umum ditemukan, di 
mana 76,5 persen dari semua pekerjaan 
di luar pertanian bersifat informal. 
Rasio pekerjaan terhadap penduduk 
di Indonesia jauh lebih tinggi daripada 
rata-rata negara-negara berpenghasilan 
menengah ke bawah di Asia dan Pasifik 
yaitu sebesar 54,7 persen. Tingkat 
pengangguran relatif rendah yaitu 4,3 
persen dari angkatan kerja tetapi lebih 
tinggi dari rata-rata 3,6 persen di wilayah 
Asia dan Pasifik.47

Sekitar 40 persen pekerja adalah 
karyawan tanpa kontrak kerja 
(termasuk pekerja lepas dan pekerja 
tanpa upah), dan lebih dari 35 persen 
pekerja adalah wiraswasta atau 
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memiliki usaha rumah tangga. Hanya 8,6 persen 
adalah karyawan dengan kontrak permanen yang 
menikmati upah dan berbagai tunjangan sosial, 
meskipun banyak yang tidak menerima paket 
tunjangan lengkap. Setengah dari pekerjaan yang 
diciptakan dalam dua dekade terakhir adalah di 
sektor upah dan produktivitas terendah: perdagangan 
grosir dan eceran, akomodasi dan layanan makanan/
minuman, dan sektor layanan lainnya. Prospek 
penciptaan lapangan kerja dengan produktivitas 
tinggi di negara ini mulai redup. Pada tahun 2016, 85 
persen perusahaan non-pertanian adalah perusahaan 
mikro tanpa status hukum dan dengan sedikit prospek 
untuk tumbuh.48

Meskipun sektor manufaktur adalah sumber penting 
pekerjaan kelas menengah, deindustrialisasi prematur 
tahun 2000-2010 telah menyebabkan “kekosongan” 
dalam pekerjaan manufaktur. Tingkat pertumbuhan 
tahunan gabungan pekerjaan di bidang manufaktur 
juga “menyusut” menjadi 1,73 persen per tahun pada 
2000-2010 dibandingkan dengan 5,96 persen antara 
tahun 1990 dan 1996, dan 3,30 persen antara tahun 
2011 dan 2017.

Kotak 1.2: Pekerjaan kelas menengah 

dapat didefinisikan sebagai pekerjaan yang membayar tingkat 

upah dan tingkat kepuasan kerja, tunjangan dan keamanan 

tertentu yang sepadan dengan harapan populasi kelas menengah. 

Definisi ini mencakup sektor informal, tetapi dengan cara yang 

mereka yang pilih untuk berada pada sektor informal, termasuk 

pemilik usaha rumah tangga dan petani musiman, mendapatkan 

penghasilan yang mencukupi untuk dapat beralih ke kehidupan 

kelas menengah.

Gambar 1.6: Pekerja berdasarkan status pekerjaan

Sumber: Sakernas, 2017, Perhitungan staf Bank Dunia.

adalah karyawan dengan kontrak 
permanen yang menikmati upah dan 
berbagai tunjangan sosial, meskipun 
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8.6% 
48 Source: Alatas dkk. (2020).
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Teknologi dan otomatisasi juga memengaruhi pasar tenaga kerja, dan membentuk 
ulang keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Pekerja yang terlibat dalam 
tugas rutin yang “dapat dikodifikasikan” adalah yang paling rentan terimbas perubahan 
pasar tenaga kerja berbasis teknologi (lebih dari dua pertiga robot dipekerjakan dalam 
industri otomotif, listrik/elektronik, dan logam dan mesin). Bukti dari negara-negara maju 
menunjukkan polarisasi pekerjaan — perluasan pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan 
rendah disertai dengan penurunan pekerjaan keterampilan menengah seperti operator 
mesin. Namun, sementara pola yang sama muncul di beberapa negara berpenghasilan 
rendah dan menengah sehubungan dengan meningkatnya permintaan untuk pekerja 
berketerampilan tinggi, perubahan permintaan untuk pekerjaan berketerampilan 
rendah dan menengah menjadi lebih beragam di berbagai negara. Bagaimana Indonesia 
terpengaruh oleh tren-tren ini akan tergantung dari otomatisasi dan globalisasi, serta 
tingkat adopsi teknologi, yang berbeda tergantung dari sektor yang dimaksud. Selain itu, 
ada kemungkinan bahwa sebagian besar tenaga kerja akan beralih dari pola tradisional; 
satu pekerjaan satu karir, untuk memiliki banyak pekerjaan yang berbeda selama karir 
mereka, termasuk periode bekerja tanpa upah/bekerja mandiri. Menurut McKinsey yang 
dikutip dalam laporan IMF, teknologi digital berpotensi menambah 3,7 juta pekerjaan di 
Indonesia dan menumbuhkan ekonomi hingga 10 persen pada tahun 2025.49 Pertumbuhan 
lapangan kerja ini kemungkinan akan mengubah komposisi sektor dalam ekonomi 
Indonesia secara keseluruhan. Konstruksi dan manufaktur akan mengalami peningkatan 
permintaan tenaga kerja, seperti halnya akomodasi dan layanan makanan, pendidikan, 
perawatan kesehatan, perdagangan eceran dan grosir. Namun, beberapa pekerjaan yang 
melibatkan tugas rutin yang dapat diprediksi menjadi rentan terhadap otomatisasi, 
termasuk pengumpulan dan proses data. Akibatnya, akan dibutuhkan keterampilan baru 
untuk era otomatisasi. 

49 IMF (2019).

Gambar 1.7: Proporsi individu yang mengubah status pekerjaan

Catatan: Rentang panel ditentukan dalam tanda kurung.
Sumber: Cho dkk. (2014).
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Indonesia sangat rentan terhadap 
risiko bencana dan perubahan iklim. 
Indonesia terletak di salah satu daerah 
yang paling aktif secara geologis di dunia 
dan sering terkena hujan monsun.50 
Indonesia juga sangat rentan terhadap 
jenis bencana lainnya, dan World 
Risk Index51 menempatkan Indonesia 
pada peringkat risiko tertinggi bahaya 
alam. Catatan dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
menunjukkan bahwa, secara rata-rata, 
290 bencana alam signifikan telah terjadi 
setiap tahun selama 30 tahun terakhir 
di Indonesia, mengakibatkan kerusakan 
yang cukup besar bagi manusia dan aset 
fisik. Dampak ekonomi tahunan dari 
bencana alam antara tahun 2000 dan 
2016 diperkirakan mencapai Rp22.8 
triliun (atau US$1.4 miliar), atau sekitar 
0,3 persen dari PDB Indonesia.52 Ini tidak 
termasuk perkiraan kerusakan dan 
kerugian langsung dari gempa bumi Nusa 
Tenggara Barat (Lombok), dan gempa 
bumi dan tsunami Sulawesi Tengah 
(Palu) tahun 2018, yang diperkirakan 
menelan biaya setidaknya US$1.8 miliar 
(0,2 persen dari PDB).

Gambar 1.8: Jumlah, jenis, dan kerusakan akibat bencana, 1996-2017
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50 Bagian ini mengacu pada catatan latar belakang 
yang disiapkan untuk laporan.  
51 Hanya lima bahaya alam umum yang 
dipertimbangkan: gempa bumi, angin topan, banjir, 
kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. 
52 Termasuk kerusakan langsung, tetapi tidak 
termasuk kerugian. 

Sumber: Situs resmi BNPB
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Tabel 1.1: Jenis dan kerusakan akibat bencana, 1996 hingga 2017

Sekitar 110 juta orang di 60 kota di Indonesia berisiko terkena bahaya 
bencana.53 Pertumbuhan populasi perkotaan, dan perkembangan kota yang 
sering kali cepat dan tidak terkendali, diperkirakan akan meningkatkan 
paparan Indonesia terhadap risiko,54 terutama dari risiko banjir dan gempa 
bumi. Infrastruktur perkotaan berkualitas buruk yang dibangun di daerah 
rawan bahaya dengan pertimbangan yang tidak memadai, atau melanggar, 
kepatuhan terhadap peraturan perencanaan informasi risiko dan kode 
desain perkotaan mengakibatkan infrastuktur-infrastruktur tersebut kurang 
laik menahan kekuatan geoteknik dan hidrometeorologi yang merusak. 
Perubahan iklim diperkirakan akan semakin meningkatkan risiko bencana 
Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Diperkirakan pada tahun 
2055, sekitar 64 persen populasi Indonesia akan hidup di zona bahaya 
seismik, naik dari 53 persen pada tahun 2016.55

Kelompok miskin dan rentan lebih sering terkena dampak bencana.56 
Hal ini disebabkan mereka lebih berisiko terekspos bencana karena tinggal 
di daerah yang rentan, seperti lahan rawan banjir dan lereng bukit yang 
curam, atau menghuni pemukiman yang telah dirancang dan dibangun 
dengan buruk, sehingga lebih berisiko terkena bencana. Guncangan juga 
dapat memaksa rumah tangga miskin untuk menggunakan strategi bertahan 
hidup / koping yang negatif atau merusak, seperti melikuidasi tabungan dan 
aset, mengurangi tingkat gizi, mengeluarkan anak-anak dari sekolah untuk 
bekerja, dan menunda atau mengabaikan kebutuhan kesehatan. Dalam 
semua kasus ini, kemampuan yang terbatas untuk dapat dengan cepat 
merespons dan pulih mendorong rumah tangga yang sudah miskin semakin 
terperosok ke dalam kemiskinan, dan mendorong mereka yang rentan jatuh 
miskin. Karena itu, sangat lazim bahwa rumah tangga miskin beralih jatuh 
bangun dari kemiskinan akibat bencana alam dan perubahan iklim. 

53 Gunawan dkk. (2015).
54 Deltares (2018).
55 ibid.
56 Perkiraan dari Rush (2013) menunjukkan bahwa, di tingkat kabupaten, 
peningkatan deviasi standar dalam bahaya bencana dapat meningkatkan tingkat 
kemiskinan sebesar 0,8 persen dan kesenjangan kemiskinan sebesar 2,3 persen

1.4.3 Apa Artinya bagi 
Perlindungan Sosial di 
Indonesia?

Sistem perlindungan sosial Indonesia akan terus 
memegang peranan penting dalam beberapa 
dekade mendatang dan dampaknya dapat 
diperkuat dengan memanfaatkan tren terpenting 
dalam pembangunan. Termasuk di dalam tren 
tersebut, yang pertama dan terpenting, adalah aspek 
demografi yang menguntungkan, tercermin dalam 
angkatan kerja muda dan berkembang termasuk 
perempuan. Mayoritas populasi perempuan 
Indonesia saat ini berada dalam kelompok usia 
produktif 15-64 tahun (66,2 persen) – berpotensi 
mempercepat pertumbuhan – jika kesenjangan 
gender dihilangkan dan hambatan terhadap 
partisipasi ekonomi dan produktivitas mereka 
dihilangkan.57 McKinsey memperkirakan bahwa 
memajukan kesetaraan perempuan di negara-negara 
Asia Pasifik dapat menambah US$4.5 triliun ke PDB 
tahunan kolektif pada tahun 2025, peningkatan 
sebesar 12 persen dari biasanya. 58

Jenis bencana

Nanggroe Aceh Darussalam

Yogyakarta

DKI Jakarta

Padang

Gunung Merapi

DKI Jakarta

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tengah

2004

2006

2007

2009

2010

2013

2018

2018

167.000 korban jiwa

6.000 korban jiwa. 3,2 juta jiwa terdampak

68 korban jiwa. 2,2 juta jiwa terdampak

1.195 korban jiwa. 2,5 juta jiwa terdampak

322 korban jiwa. 137.000 jiwa terdampak

34 korban jiwa. 250.000 jiwa terdampak

564 korban jiwa. 396.000  juta jiwa terdampak

2.256 korban jiwa. 1,5 juta jiwa terdampak

7

2.3

0.6

2.1

0.4

0.83

0.68

1.3

Dampak 
keuangan 
(USD Miliar)

Dampak langsung terhadap manusiaTahunLokasi

Tsunami Samudra Hindia

Gempa Bumi

Banjir

Gempa Bumi

Erupsi Vulkanik

Banjir

Gempa Bumi

Gempa Bumi dan Tsunami

Sumber: Situs resmi BNPB

57 Cameron dkk. (2018). 
58 McKinsey (2018).
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59 IMF (2019).
60 Secara global, kebangkitan sektor industri di Asia Timur telah mendapatkan kompensasi yang melebihi hilangnya pekerjaan industri di negara maju. Tetapi tidak semua 
negara Asia mendapatkan manfaat yang sama. Beberapa negara, seperti Vietnam, mengalami peningkatan dalam pangsa lapangan kerja industri (naik dari 9 persen tahun 
1991 menjadi 25 persen tahun 2017), sementara di negara lain, termasuk Indonesia, tetap stabil. Perbedaannya adalah bahwa Vietnam dipuji untuk membawa pekerja muda 
berketerampilan tinggi memasuki pasar tenaga kerja yang, seiring perkembangan teknologi baru, memutakhirkan produksi manufaktur. Penciptaan tenaga kerja masa depan 
akan bertumpu pada pemenuhan permintaan yang meningkat akan keterampilan kognitif tingkat lanjut (berpikir kritis, menyelesaikan masalah), keterampilan sosial dan 
perilaku (kreativitas, rasa ingin tahu, kerja tim), dan perpaduan keterampilan tingkat lanjut dengan kemampuan beradaptasi, seperti nalar dan kepercayaan/efikasi diri (self-
efficacy). Keterampilan-keterampilan tersebut, tidak seperti keterampilan khusus untuk satu pekerjaan saja, dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis pekerjaan. Ekonomi 
global dan terotomatisasi lebih menghargai kemampuan manusia yang tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh mesin, termasuk kemampuan seperti keuletan, sama bernilainya 
dengan keterampilan kognitif. 

IMF memperkirakan bahwa tren demografis secara umum 
dapat meningkatkan pertumbuhan PDB riil tahunan 
Indonesia mendekati 1 poin persentase dan PDB per 
kapita tahunan mendekati 0,2 poin persentase selama 
2020-2050.59 Hal ini akan menempatkan Indonesia dalam 
posisi yang relatif baik, dibandingkan dengan negara-negara 
Asia, banyak di antaranya diperkirakan akan mengalami 
penurunan pertumbuhan PDB riil akibat dari tren demografis 
yang merugikan. Peluang lainnya adalah kelas menengah 
yang berkembang pesat, karena mereka dapat mendukung 
pertumbuhan ekonomi, memperluas basis pajak, mengurangi 
ketimpangan dan menjadi sumber kewirausahaan dan 
penciptaan lapangan kerja. Peluang ketiga adalah menjadi 
lingkungan yang dinamis untuk perusahaan-perusahaan start-
up digital dan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Indonesia juga menghadapi beberapa risiko, yang dapat 
menjadi tantangan dalam prospek pertumbuhan positifnya. 
Pertama, tingginya kerentanan, dan sekitar 64 juta orang 
Indonesia hidup kurang dari 50 persen di atas garis kemiskinan 
yang dapat dengan mudah kembali jatuh ke dalam kemiskinan 
ekstrem bahkan akibat guncangan terkecil. Guncangan juga dapat 
berdampak buruk bagi calon kelas menengah yang belum aman 
secara ekonomi dan mencegah mereka mencapai status kelas 
menengah. Hampir seperlima dari calon kelas menengah tahun 
1993 menjadi rentan terhadap kemiskinan pada tahun 2014. 
Selanjutnya, ketimpangan yang terus meningkat, di mana 1 persen 
kelompok terkaya memiliki setengah dari seluruh kekayaan 
negara, menciptakan Indonesia yang semakin terkotak-kotak. 
Ketiga, ketersediaan modal manusia yang rendah sebagaimana 
tecermin dari tingginya tingkat stunting, keterampilan yang 
tidak memadai, dan rendahnya hasil pembelajaran. Keempat, 
tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia adalah 
yang terendah (50 persen) di kawasan regional dan seperempat 
dari penduduk berusia 15-24 tahun tidak bekerja, artinya tidak 
sedang mengenyam pendidikan, tidak memiliki pekerjaan, 
ataupun mengikuti pelatihan (not in education, employment, or 
training, atau NEET). Akhirnya, paparan yang tinggi terhadap 
bencana alam dan guncangan terkait iklim yang memengaruhi 

jutaan orang setiap tahun, menyebabkan kerugian ekonomi yang 
signifikan, merusak aset infrastruktur, dan menghambat hasil 
pengembangan kapasitas manusia.

Megatren ini berimplikasi penting bagi peran dan sistem 
program perlindungan sosial. Indonesia akan perlu 
menyediakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif 
untuk menguatkan kelompok miskin dan rentan terhadap 
guncangan, memiliki keterampilan untuk memastikan pekerja 
lebih siap menghadapi gangguan dan transisi pekerjaan, serta 
mendorong mobilitas ekonomi dengan cara meningkatkan inklusi 
sosial yang produktif untuk semua penduduk. Apa implikasi 
peluang dan risiko ini untuk sistem perlindungan sosial Indonesia, 
termasuk bantuan dan asuransi sosial? 

Pertama, ada kebutuhan untuk terus berinvestasi dalam 
modal manusia. Indonesia sebaiknya memanfaatkan angkatan 
kerja muda yang sedang berkembang, untuk mengurangi 
ketimpangan dan pekerjaan informal, serta mempersiapkan 
pekerja untuk bertransisi akibat sifat pekerjaan yang berubah.60 
Perlindungan sosial dapat berperan penting dalam membangun 
dan melindungi modal manusia Indonesia. Kekuatan 
perlindungan sosial dalam pengembangan modal manusia 
berasal dari kenyataan bahwa program perlindungan sosial dapat 
memberikan baik perlindungan dari guncangan negatif, maupun 
membuka jalan untuk kesempatan yang lebih berkesinambungan. 
Program-program perlindungan sosial memberikan bantuan 
pendapatan yang memungkinkan investasi dalam modal 
manusia dan melindungi investasi setelah terjadi guncangan 
negatif. Perlindungan sosial dapat membantu mengakumulasi 
sisi penawaran modal manusia, misalnya, program penyediaan/
peningkatan keterampilan dan program “inklusi produktif ” 
untuk menghubungkan kelompok miskin dan rentan yang tidak 
memiliki keterampilan, dengan pekerjaan yang menghasilkan 
upah dan wirausaha. Di sisi permintaan, program bantuan sosial 
seperti bantuan tunai bersyarat (CCT) memberi insentif untuk 
permintaan, penggunaan, dan akses ke pendidikan, kesehatan 
dan berbagai layanan lainnya. 
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Diperlukan upaya khusus untuk memastikan 
bahwa program perlindungan sosial meningkatkan 
investasi modal manusia untuk anak perempuan/
perempuan. Terdapat beberapa bukti yang 
menunjukkan bahwa bantuan tunai, misalnya, untuk 
rumah tangga miskin di Malawi, Ethiopia, Bangladesh 
dan Pakistan mengurangi/menunda pernikahan dini.61 
Hal ini pada gilirannya membantu meningkatkan 
pendidikan dan peluang ekonomi anak perempuan, 
serta mengakhiri siklus kemiskinan antargenerasi. 
Pengalaman dari seluruh dunia juga menunjukkan 
bahwa berbagai program pasar kerja aktif (active 
labor market program, atau ALMP) dapat membantu 
perempuan mengakses peluang ekonomi. Contohnya, 
program dukungan pengembangan keterampilan 
seperti coding bootcamp di Kolombia, Lebanon dan 
Kenya, yang memberikan keterampilan pemrograman 
perangkat lunak kepada kaum muda dengan tujuan 
meningkatkan peluang kerja mereka. ALMP yang 
mengatasi kendala mencari pekerjaan akan sangat 
penting bagi Indonesia, mengingat masih banyak 
perempuan yang belum menikah (50 persen) maupun 
yang sudah menikah (25 persen) yang melaporkan 
bahwa mereka menginginkan pekerjaan.62   

K e d u a ,  I n d o n e s i a  s e b a i k n y a  t e r u s 
mengembangkan kebijakan dan program yang 
memastikan penduduknya tahan terhadap 
guncangan. Indonesia sangat rentan terhadap 
bencana alam, yang mengikis sumber daya dan 
pendapatan rumah tangga, serta mempersulit rumah 
tangga keluar dari kemiskinan. Cakupan dan tingkat 
manfaat program bantuan sosial yang memadai dapat 
berperan penting. Prinsip panduan untuk perluasan 
jangkauan dan penguatan bantuan sosial bisa merujuk 
pada panduan universalisme progresif, yang bertujuan 
untuk memperluas cakupan sekaligus memberikan 
prioritas kepada kelompok termiskin. Ekspansi dari 

bawah ke atas (bottom-up) dapat dilaksanakan 
dengan memperhitungkan perubahan fiskal, praktis, 
dan politik terkait penambahan tingkat cakupan. 
Bab 2 yang membahas mengenai bantuan sosial 
mengulas semua masalah ini secara lebih mendalam. 
Sementara bantuan sosial dapat menjadi jalan 
terakhir bagi kelompok miskin dan rentan, bagi 
calon kelas menengah dan kelas menengah, asuransi 
sosial yang efektif dapat menjadi kunci keamanan 
ekonomi.

Ketiga, asuransi sosial yang efektif dapat menjadi 
kunci keamanan ekonomi untuk AMC dan kelas 
menengah. Hal ini termasuk melengkapi bantuan 
sosial dengan asuransi sosial universal dasar yang 
tidak menghiraukan bagaimana atau di mana orang 
bekerja (contohnya pekerjaan berupah formal), 
untuk lebih baik mengakomodasi sektor informal, 
dan perubahan dalam pasar tenaga kerja terkait 
teknologi, otomatisasi dan kemunculan gig economy. 
Hal ini kemungkinan memerlukan subsidi asuransi 
sosial tingkat dasar, terutama untuk masyarakat 
miskin dan sektor informal. Akan dibutuhkan 
pula penguatan desain fitur asuransi sosial untuk 
menghindari konsekuensi terkait gender yang 
tidak diinginkan, yang paling mengemuka terkait 
kesenjangan gender dalam pensiun.63 Demografi 
Indonesia yang terus berubah, serta manfaat 
ekonomi dari kelas menengah yang berkembang, 
juga akan berdampak pada keberlanjutan fiskal 
program-program saat ini, karena peningkatan 
bantuan sosial dan asuransi yang memerlukan 
manajemen risiko yang lebih baik. Regulasi tenaga 
kerja dapat, jika sesuai, dibuat lebih fleksibel untuk 
memfasilitasi kemudahan perpindahan pekerjaan. 
Asuransi sosial dan masalah-masalah terkait 
ketenagakerjaan diulas secara rinci dalam Bab 3.

Pengalaman dari seluruh dunia juga menunjukkan bahwa 
berbagai program pasar kerja aktif (active labor market 
program, atau ALMP) dapat membantu perempuan mengakses 
peluang ekonomi. 

61 Baryshnikova dkk. (2019). 
62 Catatan Konsep Program Kesetaraan Gender untuk Pertumbuhan (P172182) Bank Dunia
63 Kesenjangan pensiun gender, atau lebih dikenal kesenjangan upah gender, mencerminkan perbedaan gender dalam tiga bidang: demografi, 
realitas pasar tenaga kerja dan desain sistem pensiun. Kesenjangan ini merupakan fenomena di seluruh dunia (Laporan Wanita PBB, 
2015) yang dapat dikurangi dengan memastikan bahwa sistem pensiun memberikan cakupan yang lebih luas, redistribusi yang lebih besar, 
tunjangan penyintas, dan pengindeksan yang teratur untuk mempertahankan pendapatan yang memadai saat berusia lanjut, yang artinya 
mempertimbangkan bahwa perempuan memiliki harapan hidup yang lebih lama. Menyamaratakan usia pensiun pria dan wanita, juga dapat 
menjadikan pensiun yang lebih baik saat mereka pensiun. Lihat Chłoń-Domińczak (2017). 
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Paparan Indonesia yang tinggi terhadap bencana alam dan 
guncangan iklim, bersama dengan urbanisasi yang tidak 
terencana, membutuhkan sistem perlindungan sosial yang 
adaptif. Sistem ini perlu: 

Bab 2, dengan sub-bagian perlindungan sosial adaptif, membahas 
semua masalah ini secara lebih rinci. 

1 32
Terintegrasi, 
mengingat 
sifat lintas 

sektoral dari 
masalah; dan

Fleksibel, 
mengakomodasi 
peristiwa tidak 

terduga dan 
perubahan 
skalabilitas 

untuk ekspansi 
atau kontraksi 
program sesuai 

kebutuhan;

Komprehensif, 
untuk 

memberikan 
dukungan yang 

diperlukan 
sebelum, 

selama dan 
setelah krisis.
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1.5 
Perlindungan Sosial di Negara Berpenghasilan 
Menengah: Visi Baru untuk Indonesia

Agar “siap untuk masa depan”, visi perlindungan 
sosial Indonesia sebaiknya memiliki kerangka kerja 
dan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, 
dengan koherensi antara seluruh bantuan sosial dan 
program asuransi sosial. Sistem perlindungan sosial 
seperti ini akan memastikan bahwa kebijakan, strategi 
dan instrumen pembiayaan yang tepat tersedia untuk 
berbagai kelompok memenuhi berbagai kebutuhan 
mereka secara tepat waktu, dapat diprediksi, dan 
koheren. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai 
program unggulan dan sistem, seperti ditunjukkan 
dalam laporan ini, masyarakat miskin dan rentan 
Indonesia akan terlayani dengan lebih baik oleh sistem 
perlindungan sosial yang komprehensif dan efektif, 
serta terkoordinasi dan terintegrasi. Sistem yang 
diperbarui sebaiknya juga memastikan bahwa Indonesia 
mendapatkan manfaat yang lebih baik dari pembiayaan 
yang diinvestasikan dalam sektor perlindungan sosial. 

Dengan perubahan dan tren yang memengaruhi 
semua elemen ekonomi dan masyarakat 
berpenghasilan menengah Indonesia, menjadi sangat 
penting untuk menentukan tujuan dan instrumen 
unggulan sistem perlindungan sosial.  Sebagian 
besar populasi Indonesia bekerja pada sektor informal, 
dan karenanya perlu dipertimbangkan kerangka 
kerja pembagian risiko untuk memandu lembaga 
menemukan instrumen yang dapat diakses, terlepas 
dari bagaimana seseorang terlibat dalam pasar tenaga 
kerja untuk mendapatkan mata pencaharian mereka. 
Hal ini pada gilirannya akan memerlukan peninjauan 
kembali beberapa perbedaan antara “bantuan sosial” 
dan “asuransi sosial”, serta perbedaan de jure antara 
“asuransi sosial beriuran” dan “bantuan sosial non-
iuran” yang mungkin perlu disamarkan dan, pada 
waktunya, berpotensi dihilangkan seluruhnya. Sebagai 
gantinya, paket kebijakan perlindungan komprehensif 
yang dibiayai negara dengan mekanisme pengumpulan 
risiko minimum dan lapisan tambahan dari asuransi 
yang dimandatkan, bersinggungan, dan sepenuhnya 
sukarela tampaknya lebih sesuai.64

Laporan ini menyajikan opsi strategi dan pendekatan 
“melihat ke depan” untuk perlindungan sosial 
Indonesia. Dijabarkan dengan detil opsi-opsi manfaat 

dan layanan perlindungan sosial yang akan melayani 
kebutuhan Indonesia di masa. Model pembagian risiko 
yang relevan dan modern juga membutuhkan lembaga 
dan instrumen yang dapat diakses, terlepas dari bagaimana 
seseorang terlibat dalam pasar tenaga kerja untuk 
mendapatkan mata pencaharian mereka. Visi ini dapat 
dicapai dengan menerapkan reformasi dan penyesuaian 
yang koheren dalam seluruh spektrum program dan 
intervensi perlindungan sosial. Laporan ini menguraikan 
bagaimana tiga komponen utama sistem perlindungan 
sosial — bantuan sosial, asuransi sosial, dan regulasi 
pasar tenaga kerja — dapat mengelola pasar tenaga kerja 
Indonesia dan tantangan pembagian risiko. Ini dapat 
berarti: (i) Mengembangkan jaminan perlindungan 
minimum yang mencakup seluruh siklus hidup dan 
menentukan paket program yang paling efektif; dan 
(ii) melengkapi jaminan minimum dengan seperangkat 
program asuransi sosial yang bersifat wajib dan dibiayai 
secara individual. Seperti yang akan ditunjukkan oleh 
laporan ini, mengingat titik awal Indonesia yang sudah 
baik, hal ini dapat dicapai dengan merasionalisasi program 
bantuan sosial saat ini dan memperluas cakupan ke rumah 
tangga tanpa anak, terutama lansia; memberikan dukungan 
yang berbeda dan tepat sasaran untuk pembayaran 
iuran bagi pekerja sektor informal; melakukan reformasi 
parametrik skema pensiun, termasuk memperpanjang usia 
pensiun; dan mereformasi sistem pembayaran pesangon 
saat ini menjadi sistem jaminan kehilangan pekerjaan 
yang lebih inklusif. Perluasan cakupan pensiun yang 
diperlukan tidak akan mengatasi masalah jangka pendek 
dan menengah dari kemiskinan di usia lanjut, yang hanya 
dapat diatasi dengan perluasan bantuan sosial yang dapat 
menjangkau lansia. Terakhir, seluruh sistem perlindungan 
sosial harus memiliki sistem penyaluran dan struktur tata 
kelola yang kuat, serta mekanisme pembiayaan yang 
memadai dan berkelanjutan.

Selebihnya, laporan ini disusun sebagai berikut: Bab 2 
membahas kemajuan terbaru dan opsi reformasi program 
bantuan sosial. Bab 3 menganalisis sistem asuransi 
sosial dan perlindungan pekerja. Bab 4 menunjukkan 
bagaimana Indonesia dapat melaksanakan dan membiayai 
perlindungan sosial. Bab 5 menjelaskan visi yang diusulkan 
untuk sistem perlindungan sosial yang lebih koheren dan 
efisien di Indonesia.

64 Lihat Packard dkk. (2019) untuk diskusi komprehensif tentang masalah ini. 
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Sistem bantuan sosial yang efektif dapat 
berperan penting dalam mengatasi kemiskinan, 
kerentanan dan ketimpangan yang terus-
menerus, meningkatkan  taraf kesejahteraan dan 
mendukung akumulasi modal manusia. Program-
program ini, yang umumnya menyalurkan bantuan 
tunai atau barang, dapat melindungi kelompok miskin 
dan rentan dari risiko dan guncangan sepanjang 
siklus hidup yang dapat lebih memiskinkan mereka. 
Bantuan sosial dapat memberi insentif kepada rumah 
tangga miskin dan rentan untuk berinvestasi dalam 
modal manusia dan keuangan agar dapat keluar dari 
kemiskinan, dan secara bersamaan meningkatkan 
kesiapan penyedia layanan untuk memenuhi 
meningkatnya permintaan. Misalnya, bantuan 
tunai memungkinkan peningkatan konsumsi dan 
penambahan syarat bantuan berupa pilihan makanan 
bergizi, atau meningkatkan penyediaan layanan 
pelengkap, sehingga bantuan tunai tersebut dapat 
memberikan insentif dalam hal-hal penting terkait 
dengan investasi modal manusia, seperti imunisasi, 
konsultasi masalah gizi, atau pendaftaran anak-anak 
ke sekolah. Dengan meningkatkan konsumsi, bantuan 
sosial selanjutnya dapat mengurangi ketergantungan 
pada perilaku koping, yang seringkali menyebabkan 
rumah tangga miskin mengorbankan investasi 
produktif untuk mempertahankan tingkat konsumsi 
minimum. 

Sekalipun masih relatif baru, bidang bantuan 
sosial di Indonesia telah mengalami ekspansi 
dan reformasi yang signifikan selama dua dekade 
terakhir. Sebagaimana telah dibahas dalam Bab 1, 
program bantuan sosial putaran pertama diluncurkan 
pada akhir tahun 1990-an setelah krisis moneter 
Asia, dengan tujuan membantu kelompok miskin 
dan rentan mencapai ketahanan pangan dasar. 
Selanjutnya, program bantuan sosial dibentuk 
untuk membantu melindungi kelompok miskin dari 
guncangan kesehatan dengan membebaskan biaya 
layanan kesehatan. Namun, dalam beberapa tahun 
terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengalihkan 
belanja dari program-program yang secara langsung 
menyalurkan barang atau makanan seperti 
Rastra, dan lebih fokus pada bantuan tunai, yang 
terbukti lebih efektif mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan hasil pengembangan modal manusia. 

Seperti yang ditunjukkan pada bab ini, tantangan 
utama meliputi perluasan cakupan dan mengisi 
kesenjangan cakupan untuk kelompok-kelompok 
tertentu yang penting (misalnya anak usia dini, 
lansia, penyandang disabilitas), dan mengurangi 
fragmentasi serta tumpang tindih program.

Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan 
telah menjadi tujuan prioritas Pemerintah 
Indonesia, dan bantuan sosial adalah salah satu 
instrumen kebijakan utama untuk mencapai 
hal ini. Terdapat pengakuan yang konsisten bahwa 
sistem bantuan sosial yang berfungsi baik berperan 
penting dalam upaya berkesinambungan yang 
dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi 
ketimpangan, kerentanan, dan peningkatan taraf 
kesejahteraan. Dampak jangka panjang yang 
diharapkan dari pembangunan ekonomi Indonesia 
melalui dorongan investasi yang lebih besar 
dan/atau investasi yang lebih konsisten dalam 
modal modal manusia dan modal keuangan juga 
merupakan motivasi yang diyakini bermanfaat untuk 
melanjutkan belanja untuk bantuan sosial. 

Perbaikan hasil (outcomes) pendidikan dan 
kesehatan untuk semua penduduk sudah sejak 
lama menjadi fokus kebijakan sosial Pemerintah 
Indonesia, dan pengembangan modal manusia 
merupakan salah satu prioritas utama 
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar 
1945 menetapkan hak warga negara Indonesia 
untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan 
yang berkualitas. Dalam era pasca-kemerdekaan 
dan Soeharto, strategi pembangunan ekonomi 
berfokus pada pembiayaan investasi modal dalam 
pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial terkait. 
Bahkan ketika krisis moneter Asia berlangsung pada 
akhir 1990an — dengan angka kemiskinan yang 
meningkat dua kali lipat, dan aktivitas ekonomi riil 
yang menyusut lebih dari 13 persen — belanja untuk 
kesehatan dan pendidikan tidak pernah dikurangi. 
Amandemen UUD tahun 2000 menegaskan kembali 
hak-hak semua warga negara untuk menerima 
pendidikan dan perawatan medis, dan undang-
undang pada tahun 2003 mewajibkan negara untuk 
menyediakan pendidikan bagi semua anak berusia  
7 hingga 15 tahun.65

2.1 
Pendahuluan

65 Bank Dunia (2017a). 
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Banyak kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam bidang-
bidang ini, tetapi rumah tangga miskin terus tertinggal. 
Meskipun prestasi pendidikan terus meningkat untuk semua 
kelompok tahun 2007 (Gambar 2.1), misalnya, hanya 15 persen 
dari 10 persen penduduk termiskin yang dapat menamatkan 
pendidikan dasar (meningkat menjadi 28 persen tahun 2018). 
Pada tahun 2018, hampir tidak ada kelompok termiskin yang 

dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Di sisi kesehatan, 
dalam konteks kemajuan dan peningkatan yang mengesankan 
dalam cakupan jaminan kesehatan gratis, sementara 10 persen 
orang terkaya hampir seluruhnya menggunakan jasa dokter 
atau bidan untuk melahirkan, sekitar 14 persen kelompok 
miskin tidak menggunakan jasa dokter atau bidan saat  
mereka melahirkan.

Gambar 2.1: Sekilas tentang pendidikan dan kesehatan

Sumber: Susenas 2018 dan kalkulasi staf Bank Dunia.
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Pemerintah Indonesia telah 
merealokasi lebih banyak sumber 
daya untuk bantuan sosial dan 
telah memodifikasi rancangan 
beberapa program-program 
inti serta sistem penyampaian 
bantuan untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensinya.
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Untuk membantu pengentasan kemiskinan 
dan ketimpangan, Pemerintah Indonesia telah 
mengalokasikan lebih banyak sumber daya 
untuk bantuan sosial dan memperluas beberapa 
program unggulan dalam beberapa tahun 
terakhir.  Antara tahun 2014 dan 2017, belanja 
untuk subsidi energi berkurang regresif 71 persen 
secara nominal menjadi Rp97.6 triliun, sementara 
belanja untuk bantuan sosial naik 28 persen 
dibandingkan periode yang sama menjadi Rp72.3 
triliun tahun 2017. Peningkatan ini membiayai 
ekspansi cakupan program-program bantuan 
sosial inti — PKH, PBI-JKN, dan PIP — meskipun 
secara riil, penurunan subsidi energi mencapai 74 
persen sementara peningkatan belanja bantuan 
sosial hanya 13 persen. Selain itu, tahun 2018, 
inisiatif cash-for-work (Padat Karya) diperkenalkan 
melalui Dana Desa untuk menciptakan lapangan 
kerja di desa. Selanjutnya Pemerintah Indonesia 
membentuk Basis Data Terpadu (BDT), yang baru-
baru ini berganti nama menjadi DTKS, untuk 
menentukan kelayakan calon penerima manfaat 
program-program bantuan sosial inti, serta 
program-program subsidi lainnya. 

Pemerintah Indonesia juga telah memodifikasi 
desain dan sistem penyelenggaraan beberapa 
program-program inti untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensinya. Sepanjang 2017 
dan 2019, Rastra secara bertahap digantikan oleh 
program bantuan/voucer makanan digital (BPNT, 
sekarang berganti nama menjadi Sembako). Baik PKH 
maupun PIP telah mengalihkan metode penyaluran 
manfaat mereka ke mekanisme “non-tunai”, termasuk 
pembukaan secara masal rekening tabungan dasar 
(Basic Service Account) yang dapat diakses dengan 
kartu debit. Selain itu, aturan implementasi program-
program bantuan sosial inti telah direvisi untuk 
memberikan peran yang lebih besar bagi  pemerintah 
daerah dalam implementasi program, identifikasi 
penerima manfaat yang memenuhi syarat dan, untuk 
beberapa program, dalam hal perluasan cakupan 
di luar penerima manfaat miskin dan rentan yang 
diidentifikasi melalui DTKS. Sesuai UU No. 5/2019, 
Kementerian Sosial telah mengembangkan proses 
bagi pemerintah daerah untuk mendaftarkan 
keluarga miskin dan rentan baru ke dalam DTKS dan 
memperbarui daftar keluarga. 

Tabel 2.1: Program bantuan sosial unggulan

Program Tujuan Cakupan 
yang 
ditargetkan

Anggaran 
(Rp 
miliar)

Manfaat 
(nominal / 
rata-rata)

Kecukupan 
(% dari 
rata-rata 
konsumsi 
bulanan 
dari 10% 
termiskin)

Cakupan 
10% 
termiskin 
yang 
memenuhi 
syarat

Insidensi 
penerima 
manfaat 
terhadap 10% 
termiskin yang 
memenuhi 
syarat

Badan 
Pelaksana

Pengentasan 
kemiskinan, 
penguatan 
modal 
manusia

Biaya 
sekolah yang 
lebih rendah

Peningkatan 
ketahanan 
pangan dan 
gizi

Mencegah 
guncangan 
kesehatan

10 juta 
keluarga

15 juta 
keluarga / 
20 juta siswa

15.6 juta 
keluarga

9.4 juta 
orang

34,300

11,200

20,800

26,700

Bantuan tunai 
bersyarat– Rp. 
315.000 / 
bulan / KK 
(rata-rata)

Bantuan tunai– 
Rp. 100.000/ 
bulan / KK 
(rata-rata)

Rp. 150.000 
/ bulan/
KK untuk 
beras, telur 
dan lainnya 
(nominal)

Pembebasan 
biaya layanan 
kesehatan 
(nominal)

21%

7%

10%

11%

47%

56%

42%

54%

24%

19%

17%

15%

Kementerian 
Sosial

Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan, 
dan Kementerian 
Agama

Kementerian 
Sosial

BPJS & Kemenkes

PKH

PIP

Sembako

PBI-JKN

Sumber: Catatan keuangan Kemenkeu, Susenas dan perhitungan Staf Bank Dunia. 
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2.2 
Program Unggulan66

66 Mengenai cakupan, sektor bantuan sosial terdiri lebih dari sekedar program-program unggulan yang dibahas dalam laporan ini. Ada 25 program bantuan sosial aktif yang 
tersebar di 11 kementerian pelaksana. Ruang lingkup bab ini bukan untuk membahas semua program dalam sektor bantuan sosial, tetapi untuk fokus pada program-program 
yang merupakan mayoritas belanja pusat untuk bantuan sosial, cakupannya signifikan, ditargetkan secara objektif untuk rumah tangga atau keluarga miskin dan rentan, 
dan memiliki sejumlah bukti untuk mendukung perbandingan umum kinerja menggunakan metrik standar (cakupan dan kejadian dalam seluruh pemerataan kesejahteraan 
dan kecukupan manfaat yang diberikan). Selain itu, program-program yang dilaksanakan di tingkat daerah tidak dicatat untuk alasan yang sama. Beberapa program yang 
dilaksanakan di tingkat pusat telah melakukan evaluasi dampak atau proses yang menghasilkan catatan penting dalam menentukan kepatutan untuk melanjutkan atau 
menghentikan program. Dalam laporan ini, “belanja bantuan sosial” hanya mencakup program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pusat yang menargetkan kelompok 
miskin dan rentan. Karenanya, subsidi umum tidak dianggap sebagai bantuan sosial dan tidak diperhitungkan dalam belanja bantuan sosial. Statistik resmi Pemerintah 
Indonesia mengenai belanja perlindungan sosial lebih tinggi, karena mencakup lebih banyak program dan juga termasuk belanja subsidi. Untuk informasi tambahan mengenai 
sektor ini, publikasi terbaru TNP2K dan Bank Dunia menginventarisasi 25 program bantuan sosial unggulan yang aktif. Lihat Bank Dunia (2017a) dan TNP2K (2018).
67 Bank Dunia (2017a).

2.2.1 Program Keluarga Harapan 2.2.2 BPNT/Sembako

PKH adalah bantuan tunai bersyarat (CCT) 
untuk rumah tangga miskin yang dimaksudkan 
untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek 
dan mengembangkan kapasitas sumber daya 
manusia melalui peningkatan kesadaran dan 
investasi dalam pendidikan dan kesehatan. PKH 
mulai dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada 
tahun 2007, mengikuti pengurangan subsidi energi. 
Awalnya PKH mencakup sekitar setengah juta 
keluarga di tujuh provinsi. Semenjak itu, cakupan 
PKH telah berkembang sebagai bagian dari upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan peluang 
keluarga miskin dan rentan. Tahun 2019, sekitar 10 
juta keluarga terdaftar dalam PKH. Keluarga-keluarga 
ini menerima sekitar 19 persen dari konsumsi rata-
rata dalam bantuan tunai per tahun. Agar memenuhi 
syarat, sebuah keluarga harus didaftarkan dalam 
DTKS dan berada di bawah titik batas kemiskinan 
tertentu. Mereka juga harus memenuhi setidaknya 
satu dari kondisi berikut: anggota keluarga sedang 
hamil atau menyusui; keluarga memiliki satu atau 
lebih anak di bawah enam tahun; keluarga memiliki 
anak berusia 7 hingga 21 tahun yang bersekolah 
di Sekolah Dasar atau menengah; atau keluarga 
memiliki anak berusia 16 hingga 21 tahun yang 
belum menyelesaikan pendidikan dasar. Keluarga 
penerima PKH mendapatkan bantuan tunai 
tergantung pada pemenuhan persyaratan kesehatan, 
gizi dan pendidikan. Keluarga juga didorong untuk 
berpartisipasi dalam Sesi Pengembangan Keluarga 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
tentang gizi, pendidikan anak usia dini, literasi 
keuangan, dan topik terkait lainnya. 

10 juta keluarga 
ditargetkan 
menerima 
bantuan tunai 
bersyarat 
untuk kondisi 
kesehatan dan 
pendidikan. 

Ketersediaan pangan dan harga 
makanan adalah masalah penting 
bagi rumah tangga miskin dan rentan 
di Indonesia. Pengeluaran makanan 
mencapai sekitar dua pertiga hingga tiga 
perempat dari anggaran rumah tangga 
miskin dan rentan di Indonesia. Harga 
makanan juga terbilang tidak stabil 
dibandingkan dengan harga barang-
barang lainnya. Selama periode 15 
tahun, rata-rata persentase perubahan 
tahunan dalam indeks harga ekonomi 
dan indeks harga makanan masing-
masing adalah 7,5 dan 8,2 persen. 
Namun, ukuran volatilitas harga hampir 
dua kali lebih besar dalam indeks harga 
makanan. Dengan kata lain, harga 
tertinggi makanan lebih tinggi (dan harga 
terendahnya lebih rendah) dibandingkan 
dengan tingkat harga umum di 
Indonesia. Dalam istilah kesejahteraan, 
volatilitas yang sedemikian tinggi 
lebih berisiko bagi rumah tangga yang 
proporsi terbesar konsumsinya adalah 
makanan.67

Menanggapi hal ini, salah satu 
program bantuan sosial yang paling 
awal yang diluncurkan di Indonesia 
adalah Raskin, yang kemudian 
diganti namanya menjadi Rastra 
dan sekarang direformasi menjadi 
program kupon makanan digital yang 
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disebut Sembako. Rastra adalah program 
distribusi makanan yang pada awal 2017 
mencakup 15,5 juta keluarga. Rastra telah 
dipelajari dengan baik, karena cakupannya 
yang besar dan sejarah lemahnya ketepatan 
penargetan. Ketersediaan bukti yang kuat 
tentang kinerja dan efektivitas Rastra 
yang relatif buruk, memotivasi keputusan 
Pemerintah Indonesia untuk mereformasi 
penyaluran makanan bersubsidi dengan 
mengalihkan penerima manfaat dari Rastra 
ke program BPNT tahun 2017. Di bawah 
BPNT, hanya rumah tangga sasaran, yang 
diidentifikasi dengan kepemilikan kartu 
program dan divalidasi menggunakan 
nomor identifikasi kependudukan, dapat 
menukar voucer bulanan senilai Rp110.000 
dengan 10 kilogram beras atau telur di 

titik distribusi yang telah ditentukan 
yaitu e-Warong. Tahun 2018, bantuan 
makanan non-tunai program BPNT 
yang telah mencakup sekitar 5,3 juta 
keluarga, meningkat menjadi 12,6 juta 
rumah tangga pada pertengahan 2019. 
Akhir tahun 2019, Rastra telah dihapus 
sepenuhnya dan sebagai gantinya 15,6 
juta keluarga ditanggung oleh BPNT. 
Tahun 2020, Pemerintah Indonesia 
juga memperluas cakupan program 
dengan menambahkan beberapa item 
bergizi yang dapat dibeli dan menaikkan 
tingkat manfaat untuk memungkinkan 
pembelian item-item tersebut. Program 
ini telah diubah namanya menjadi 
Sembako, atau Program Makanan Pokok 
yang Terjangkau. 
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Akses layanan kesehatan, perilaku sehat, dan 
kesehatan yang baik untuk semua penduduk 
telah menjadi fokus utama kebijakan sosial 
Pemerintah Indonesia. Menjelang akhir 
abad ke-20, Pemerintah Indonesia mulai 
menargetkan layanan perawatan kesehatan 
yang difasilitasi oleh belanja publik, khususnya 
untuk rumah tangga miskin: Kartu Sehat 
(sekitar tahun 1994) dan saudaranya saat terjadi 
krisis moneter Asia, Jaring Pengaman Sosial 
Bidang Kesehatan ( JPS-BK) yang, memberi 
rumah tangga miskin perawatan kesehatan 
kuratif gratis di pusat kesehatan masyarakat 
dan perawatan rujukan di rumah sakit 
kabupaten. Kemudian, sepanjang tahun 2000-
an, berbagai bantuan kompensasi untuk rumah 
tangga miskin dan hampir miskin — diberikan 
selama periode penyesuaian subsidi bahan 

bakar — berisi komponen layanan kesehatan 
yang menyediakan perawatan gratis (rawat inap 
atau rawat jalan, serta layanan pencegahan dan 
obat-obatan). Menyadari bahwa rumah tangga 
miskin dan rentan memiliki tingkat non-
pemanfaatan (non-utilization) yang lebih tinggi, 
tingkat kondisi yang dapat dicegah yang lebih 
tinggi, dan lebih sering kehilangan pendapatan 
karena kejadian kesehatan yang merugikan,68 
Jamkesmas dikembangkan (sekitar 2005) 
untuk meningkatkan pemanfaatan dengan 
mengurangi biaya layanan. Saat ini, Jamkesmas 
disebut PBI, dan merupakan bagian dari JKN. 
PBI-JKN mensubsidi iuran jaminan kesehatan 
untuk rumah tangga miskin dan rentan, dan 
membebaskan penggunaan semua layanan dan 
fasilitas layanan kesehatan yang tersedia, sesuai 
dengan peraturan PBI-JKN. 

2.2.3 Penerima Bantuan Iuran - Jaminan 
Kesehatan Nasional (PBI-JKN)

69 Bank Dunia (2013a). 
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2.2.4 Program Indonesia Pintar (PIP)

Biaya keuangan adalah kendala utama yang 
membatasi akses rumah tangga miskin ke layanan 
pendidikan. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa 
pendaftaran siswa tergolong mahal: biaya yang 
ditanggung sendiri (termasuk transportasi) berkisar 
antara Rp1 juta hingga lebih dari Rp3 juta (US$77 
hingga US$230, tergantung pada tingkat sekolah), di 

mana rumah tangga miskin membayar sedikit lebih 
murah dan rumah tangga kaya sedikit lebih mahal. 
Pendidikan menengah (SMU, atau SMA dan SMK) bisa 
menjadi sangat mahal bagi rumah tangga termiskin: 
biaya tetap untuk memasukkan seorang anak ke Sekolah 
Menengah Atas bisa menghabiskan sekitar 18 persen 
dari keseluruhan anggaran rumah tangga miskin.

Gambar 2.2:  Biaya sekolah pada tingkat yang berbeda untuk rumah tangga miskin dan tidak miskin

Sumber: Susenas 2017. (SMU menunjukkan tingkat sekolah SMA & SMK).

69 Bank Dunia (2017a). 

PIP adalah bantuan tunai yang diberikan 
kepada anak usia sekolah yang berasal 
dari 25 persen rumah tangga termiskin, 
yang memiliki baik Kartu Indonesia Pintar 
(KIP) maupun Kartu Perlindungan Sosial/
Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS). PIP 
menurunkan biaya akses pendidikan dengan 
menyediakan bantuan tunai. Siswa dari rumah 
tangga miskin yang telah diverifikasi memenuhi 
syarat oleh sekolah diberikan bantuan tunai 
tahunan sebesar Rp450.000, Rp750.000, atau 
Rp1 juta untuk memenuhi biaya pendaftaran 
untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Dengan 
menurunkan rintangan biaya pendaftaran 
yang ditargetkan, Pemerintah Indonesia 
berharap dapat mengatasi tingkat partisipasi 
yang rendah, probabilitas putus sekolah yang 
tinggi dari siswa miskin, dan menghilangkan 
kesenjangan pendidikan.69 Tahun 2019, PIP 
menargetkan pendaftaran 20 juta siswa berusia 
antara 6 dan 21 tahun, dan penerimaan manfaat 
tahun 2019 hingga saat ini telah mencapai 
sekitar 85 persen dari anggaran yang tersedia. 
Alasan pengambilan yang tidak lengkap adalah 
masalah dengan fungsi ATM. 
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2.2.5 Padat Karya Tunai (PKT)

Inisiatif PKT atau Cash-for-Work  (CfW) 
diperkenalkan pada akhir 2017. Tujuan utamanya 
adalah untuk memperkuat dampak Dana Desa 
terhadap kemiskinan. Melalui Keputusan Bersama 
Menteri pada Desember 2017 yang ditandatangani 
oleh Menkeu, Mendes PDTT, Mendagri dan Menteri 
PPN/Kepala Bappenas , mulai Januari 2018 bantuan 
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan 
PKT di beberapa desa. Pada tahap awal ini, PKT wajib 
diimplementasikan di 1.000 desa di 100 kabupaten 
kabupaten yang menjadi prioritas Pemerintah 
Indonesia untuk pengurangan stunting. Salah satu 
persyaratan PKT adalah bahwa setidaknya 30 
persen kegiatan pembangunan yang didanai oleh 
Dana Desa harus dialokasikan untuk membayar 
upah masyarakat, menjamin pekerjaan di tingkat 
desa. Penerima manfaat sasaran program ini 
adalah mereka yang berusia 15 tahun atau lebih 
yang menganggur, setengah menganggur, miskin 
atau mereka yang berasal dari rumah tangga 
dengan anak-anak kurang gizi di bawah usia 
lima tahun. Pemerintah desa disarankan untuk 
menggunakan data BKKBN (Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional), bukan DTKS, 
dalam mengidentifikasi rumah tangga miskin, 
bersama dengan pendamping desa untuk 
mengidentifikasi kelompok sasaran lainnya. Sesuai 
pedoman, konsultasi publik diselenggarakan untuk 
menentukan batas bawah tingkat upah masyarakat, 
sedangkan batas atas upah jumlahnya harus di 
bawah upah minimum provinsi.

70 Berdasarkan pengumpulan data lapangan di 60 desa di tiga provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan NTT) 
untuk menilai implementasi PKT pada tahun 2018. Lihat Ralston dan Setyonugroho (2019).

Penilaian awal menemukan masalah terkait 
penargetan, penetapan upah dan kesadaran. 
Peluang PKT untuk dapat mencapai 40 persen rumah 
tangga termiskin lebih kecil, dan dibandingkan dengan 
program lain, PKT tidak terlalu memihak kelompok 
miskin. Sebagian besar pesertanya adalah laki-laki 
(partisipasi perempuan rendah rata-rata sekitar 9 
persen) dan berusia 40-an (usia rata-rata bervariasi 
antara 42 dan 48 tahun). Hanya 8 persen kepala desa 
yang mengetahui adanya aturan untuk menargetkan 
rumah tangga dengan anak-anak yang kekurangan gizi, 
dan sekitar 40 persen tahu tentang kriteria lain seperti 
status kemiskinan (40 persen) dan pengangguran (42 
persen).70  Proporsi yang sama (44 persen) rumah tangga 
tidak mengetahui bagaimana upah PKT ditetapkan, hal 
yang mungkin dapat membantu menjelaskan mengapa 
aturan penetapan upah tidak selalu dipatuhi. Dua puluh 
delapan persen penerima manfaat menerima upah di 
bawah batas yang dilaporkan oleh kepala desa, dan 
sebagian kecil dibayarkan di atas batas atas (rata-rata 7.5 
persen). Variasi hasil (outcomes) yang cukup besar antar 
provinsi/kabupaten juga perlu diperhatikan. Meskipun 
demikian, mayoritas penduduk desa (79 persen) 
menganggap bahwa inisiatif PKT adalah penggunaan 
Dana Desa yang baik. Mereka juga melaporkan 
penghasilan tambahan antara Rp8.000 hingga Rp4.000 
per hari, dengan 14 hingga 23 hari kerja per bulan 
melalui PKT. Ketiadaan protokol pengawasan dan 
evaluasi, atau bahkan indikator kinerja, menyulitkan 
penilaian dampak program, termasuk terhadap 
kemiskinan dan pasar tenaga kerja pedesaan.
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Kotak 2.1: Siapa yang 
bertanggung jawab 
atas bantuan sosial?

Ringkasan program bantuan sosial unggulan

Bantuan sosial adalah tanggung jawab bersama pemerintah 
pusat dan daerah di Indonesia. UU No. 11/2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial, menyediakan kerangka hukum untuk 
kebijakan kesejahteraan sosial (termasuk bantuan sosial) 
dan pengaturan implementasi program. Sementara kelompok 
miskin dan rentan kerap membutuhkan berbagai bentuk 
dukungan bantuan sosial — dalam bentuk uang tunai dan 
barang, seperti makanan, layanan kesehatan, dan listrik 
bersubsidi — koordinasi antara berbagai program yang 
dilaksanakan oleh berbagai lembaga seringkali menghadapi 
tantangan. Selain itu, desentralisasi menambah kompleksitas 
koordinasi, karena pemerintah pusat dan daerah berbagi 
tanggung jawab untuk pelaksanaan sebagian besar, jika tidak 
semua, program bantuan sosial (lihat tabel di bawah).

Program 
unggulan

Sembako

PKH

PBI-JKN

PIP

Deskripsi

Program bantuan 

makanan / voucer digital

Bantuan tunai bersyarat

Asuransi kesehatan untuk 

kelompok miskin

Bantuan tunai untuk 

siswa miskin dan rentan

Jumlah penerima manfaat

Total: 15,6 juta keluarga. 

10 juta keluarga

96, 8 juta individu

20 juta siswa

Lembaga pelaksana

Kementerian Sosial 

Kementerian Sosial

Kementerian Kesehatan, BPJS-

Kesehatan

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian 

Agama
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Selama satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia 
telah melaksanakan beberapa reformasi bantuan 
sosial di mana belanja untuk program-program 
bantuan sosial yang besar telah tumbuh secara riil. 
Bersamaan dengan itu, pengurangan subsidi berbiaya 
tinggi dan tidak ditargetkan juga telah beberapa kali 
dilakukan, dan beberapa pengeluaran dapat dihemat 
untuk direalokasi (Bab 4) ke sektor bantuan sosial 
melalui: 

Bantuan tunai yang bersifat sementara, 
darurat, langsung, yang ditargetkan untuk 
rumah tangga miskin dan rentan (BLT/
BLSM); 

Peningkatan manfaat dan cakupan untuk 
program bantuan tunai pendidikan (BSM/
PIP) Indonesia; dan 

Pengenalan dan perluasan program 
bantuan tunai bersyarat (PKH).

2.3 
Belanja dan Cakupan 
Bantuan Sosial

Gambar 2.3: Belanja pemerintah pusat untuk program bantuan sosial yang ditargetkan bagi rumah tangga

Sumber:  Kementerian Keuangan 

1

2

3

Sejak 2015, Pemerintah Indonesia telah memperluas 
cakupan dan menaikkan nilai manfaat untuk program 
bantuan sosial yang paling efektif. Secara khusus, 
Pemerintah Indonesia memperluas program-program besar 
yang berpihak pada masyarakat miskin seperti PKH (10 juta 
keluarga tahun 2018) dan PBI-JKN/KIS (96 juta individu 
tahun 2019). Baik PKH maupun PIP telah melipatgandakan 
jumlah penerima manfaat antara tahun 2010 dan 2017. Hal 
terpenting adalah, setelah beberapa tahun tingkat manfaat 
keseluruhan tidak berubah, Pemerintah Indonesia pun 

telah menggandakan nilai manfaat PKH pada tahun 
2019. Perubahan-perubahan ini telah meningkatkan 
efisiensi alokasi dari belanja bantuan sosial. Penggantian 
program subsidi beras Rastra dengan program voucer 
pangan BPNT/Sembako seharusnya dapat meningkatkan 
efisiensi alokasi distribusi beras dan telur kepada keluarga 
miskin dan rentan. Program PKT juga berpotensi untuk, 
meskipun hanya sebagian ditargetkan untuk rumah 
tangga miskin dan rentan, berkontribusi terhadap 
pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
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Program pembebasan biaya jaminan 
kesehatan, yang ditargetkan untuk rumah 
tangga miskin dan hampir miskin, mengambil 
alokasi terbesar anggaran bantuan sosial. 
Belanja untuk subsidi PBI-JKN meningkat secara 
signifikan menjadi Rp26.7 triliun pada 2019 (dari 
Rp8 triliun pada 2013), menyusul pendaftaran 18 
juta penerima manfaat dan peningkatan iuran per 
kapita yang dihitung oleh Pemerintah Indonesia. 
Pada saat yang sama,  belanja untuk program 
bantuan tunai PIP dan PKH tahun 2019 mencapai 
43 persen dari total belanja bantuan sosial untuk 
program-program unggulan, dibandingkan 
dengan 13 persen tahun 2012. Kenaikan ini 
menandai perubahan positif dalam pendekatan 
Pemerintah Indonesia terhadap bantuan sosial 
dan pengakuan atas efektivitas komparatif 
bantuan tunai yang ditargetkan versus program 
distribusi makanan. Manfaat distribusi makanan 
juga ditetapkan untuk menjadi lebih tepat sasaran 
dan lebih efisien dengan perubahan dari Rastra 
menjadi Sembako pada akhir 2019.

Sementara belanja bantuan sosial telah meningkat 
secara riil, persentasenya tetap rendah terhadap PDB 
dan dengan perbandingan internasional. Belanja umum 
Pemerintah Indonesia untuk program-program bantuan 
sosial unggulan, tidak termasuk subsidi, secara riil melonjak 
hingga dua kali lipat antara 2009 dan 2018, mencapai 
Rp87.5 triliun tahun 2018. Hampir 90 persen dari total 
belanja nasional untuk 10 program bantuan sosial unggulan 
dibiayai oleh pemerintah pusat, dan sisanya dibelanjakan 
oleh pemerintah daerah. Total belanja untuk bantuan sosial 
tetap rendah yaitu 0,7 persen dari PDB, kurang dari rata-
rata negara berpendapatan menengah ke bawah (Gambar 
2.4). Jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di 
kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP), persentase terhadap 
PDB Indonesia untuk bantuan sosial serupa dengan negara-
negara seperti Vietnam dan Thailand. Namun masih lebih 
rendah dari kebanyakan negara-negara Amerika Latin 
(LAC) dan Eropa Timur dan Asia Tengah (ECA). Bukti global 
menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran agregat bantuan 
sosial (jaring pengaman sosial) hanya 1,6 persen dari PDB, 
dengan rata-rata sekitar 1,5 persen dari PDB untuk negara-
negara berpenghasilan rendah.71

Gambar 2.4: Belanja bantuan sosial dalam persentase PDB (persen), negara contoh

Sumber: ASPIRE Bank Dunia dan perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Seleksi mengacu pada ketersediaan data. Warna abu-abu menunjukkan negara-negara yang memiliki kinerja pengumpulan pendapatan yang sama dengan 
Indonesia (warna hitam).

71Bank Dunia (2018b). 
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2.4
Kinerja dan Dampak

2.4.1 Incidence

Penerapan DTKS di  Indonesia untuk 
mengidentifikasi kelayakan menerima program 
bantuan sosial telah menghasilkan efisiensi 
alokasi manfaat bantuan sosial. Antara 2010 dan 
2014, kemungkinan sebagai akibat dari penerapan 
DTKS, penerima manfaat untuk PKH, PIP, dan 
PBI-JKN ke 20 persen rumah tangga termiskin 
masing-masing meningkat sebesar 13, 2.5, dan 2 
poin persentase. Hal ini dicapai dalam konteks 
perluasan cakupan PKH dan Jamkesmas (sekarang 
PBI-JKN) pada periode-periode tersebut, hal yang 
lazim menimbulkan sedikit insiden dengan penerima 
manfaat karena cakupan meningkat ke desil yang 
lebih baik. Dalam konteks ini insiden adalah jumlah 
penerima manfaat dalam sebuah kelompok (miskin 
atau rentan misalnya) dibagi jumlah penerima 
manfaat secara keseluruhan.

Program bantuan tunai yang ditargetkan untuk 
rumah tangga, merupakan program yang paling 
efisien  mengalokasikan manfaat kepada kelompok 
miskin dan rentan. Seperti ditunjukkan pada Gambar 
2.5a, sekalipun masing-masing program menargetkan 
populasi yang berbeda, PKH dan PIP masing-masing 
telah mengalokasikan 71 dan 63 persen dari manfaat 
bantuan tunainya kepada 40 persen populasi tahun 
2018. Ini artinya perluasan cakupan atau peningkatan 
manfaat PKH akan menjadi kebijakan yang tepat dari 
perspektif efisiensi. Sebagai pengakuan, Pemerintah 
Indonesia baru-baru ini memilih untuk berinvestasi 
lebih banyak dalam PKH seperti yang ditunjukkan 
oleh ekspansi dari 6 menjadi 10 juta keluarga tahun 
2018, dan menaikkan nilai manfaat PKH tahun 2019 
hingga dua kali lipat.

Gambar 2.5a: Alokasi program bantuan sosial unggulan menurut desil konsumsi (Rp miliar), 2018

Sumber: Susenas 2018 dan data anggaran dari Kementerian Keuangan.

Alokasi anggaran untuk 10% termiskin  Alokasi anggaran untuk kelompok tidak miskin dan tidak rentan (41% - 100)

Alokasi anggaran untuk kelompok miskin dan rentan (11% - 40%)  
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Gambar 2.5b: Alokasi subsidi berdasarkan desil konsumsi (Rp miliar), 2018

Sumber: Susenas 2018 dan data anggaran dari Kementerian Keuangan.
Sumber: Susenas 2018 dan data anggaran dari Kementerian Keuangan.

Subsidi tanpa penargetan sasaran, 
secara definisi kurang efisien 
alokasinya untuk pemerataan 
kesejahteraan yang menyeluruh. 
Meskipun terjadi penurunan secara 
keseluruhan sejak 2014, belanja subsidi 
energi baru-baru ini kembali meningkat 
dan jumlahnya tetap bertahan (Rp153,5 
triliun atau 1,0 persen dari PDB pada 
tahun 2018). Karena biasanya subsidi yang 
diberikan tidak membatasi konsumsi, 
rumah tangga yang lebih sejahtera 
cenderung lebih banyak memanfaatkan 
subsidi daripada rumah tangga yang 
lebih miskin. (Gambar 2.5b). Pada saat 
yang sama, nilai subsidi untuk orang 
kaya jauh lebih kecil daripada untuk 
orang miskin, memperkuat argumen 
untuk memperbaiki penargetan subsidi 
atau mengalokasikan ulang belanja 
subsidi untuk program bantuan sosial 
yang tepat sasaran. Realokasi dari subsidi 
regresif menuju uang tunai dan bantuan 
tunai yang ditargetkan seperti PKH dan 
Sembako akan meningkatkan efisiensi 
belanja sosial secara keseluruhan. 

Alokasi anggaran untuk 10% termiskin  
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Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki 
penargetan dan memastikan pemanfaatan penuh 
DTKS dalam pelaksanaan program bantuan sosial. 
Meskipun pada prinsipnya semua program bantuan 
sosial unggulan mengambil data penerima manfaat 
dari DTKS, PBI-JKN telah menyerap penerima 
manfaat dari varian program pemerintah daerah 
sebelumnya ( Jamkesda). Demikian pula halnya 
dengan PIP yang telah menggunakan DTKS dalam 
mengalokasikan penerima manfaat,  namun sekolah 
masih dapat merekomendasikan siswa tambahan, hal 
yang mungkin dapat menjelaskan efisiensi alokasi 
yang lebih rendah dari PKH. Selain itu, kemungkinan 
akibat penambahan penerima manfaat PBI yang 
diusulkan secara lokal dan perluasan program, 
penerima PBI-JKN dan PKH yang berasal dari rumah 
tangga termiskin berkurang. Hanya 32 persen 
dari total rumah tangga yang menerima PBI-JKN 
(dialokasikan dari pusat) tahun 2018 berasal dari 
20 persen rumah tangga termiskin, dibandingkan 
dengan 37 persen tahun 2015. Sebanyak 44 
persen penerima manfaat PKH berada dalam 20 
persen kelompok termiskin populasi tahun 2018, 
dibandingkan dengan 52 persen pada tahun 2015. 
Penerima manfaat PIP juga berkurang dari 38 menjadi 
36 persen antara tahun 2014 dan 2018. Kendati 
berkurangnya penerima manfaat dari kelompok 
miskin pada tingkat tertentu merupakan akibat 
perluasan cakupan, ketaatan dalam menggunakan 

data DTKS termasuk menentukan kuota ekspansi 
berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten penting 
untuk meningkatkan efisiensi alokasi. Seperti 
dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 4 ekspansi dan 
peningkatan DTKS juga perlu dipertimbangkan. 

Masih terlalu dini untuk sepenuhnya mengevaluasi 
efisiensi alokasi BPNT/Sembako. Data Susenas 
Maret 2018 tentang BPNT menunjukkan bahwa 
untuk wilayah perkotaan, 53 persen dari total 
manfaat didistribusikan kepada 40 persen masyarakat 
termiskin. Sekilas, hal ini tidak tampak sebagai 
peningkatan besar Rastra, yang mengalokasikan 56 
persen dari total manfaat untuk 40 persen termiskin 
tahun 2017. Namun, harus diingat bahwa cakupan 
BPNT dalam data survei tahun 2018 di 44 kota 
adalah sekitar 1,2 juta rumah tangga (di mana survei 
menemukan sekitar 800,000 menggunakan bobot 
survei). Mengingat cakupan yang begitu rendah dan 
tahap implementasi yang relatif awal, masih terlalu 
dini untuk menyimpulkan bahwa efisiensi alokasi 
di bawah BPNT belum membaik relatif terhadap 
Rastra. Namun dapat dicatat bahwa nilai atau 
kecukupan manfaat BPNT telah meningkat secara 
signifikan: bagi rumah tangga penerima BPNT, 
manfaatnya mendekati (rata-rata 8 kg) 10 kg beras 
yang direncanakan, dibandingkan dengan hanya 5 
kg (ketika manfaat yang direncanakan adalah 15 kg) 
untuk program Rastra. 
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Terdapat bukti signifikan dampak positif PKH terhadap konsumsi dan 
modal manusia melalui perubahan perilaku. PKH, program bantuan 
tunai bersyarat andalan, telah menunjukkan kemampuan jaring 
pengaman untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan 
pendidikan. Hasil dari evaluasi dampak72 terbaru menunjukkan bahwa 
PKH meningkatkan kesejahteraan dan konsumsi makanan kaya protein. 
Evaluasi mid-line menunjukkan bahwa pengeluaran bulanan rata-rata rumah 
tangga PKH meningkat signifikan secara statistik 10 persen, dan peningkatan 
tersebut terutama digunakan untuk membeli makanan berprotein tinggi 
dan menutupi biaya kesehatan. Hasil evaluasi end-line73 tidak menemukan 
bukti signifikan pada dampak konsumsi secara keseluruhan, kecuali bahwa 
konsumsi protein anak-anak berusia 18 hingga 60 bulan, lebih mungkin 
antara 10 hingga 11 poin persentase mengonsumsi telur. Hasil evaluasi 
dampak ini dan simulasi dampak kemiskinan potensial74 berkontribusi 
terhadap keputusan Pemerintah Indonesia untuk memperluas cakupan dan 
menaikkan tingkat manfaat PKH. BPS baru-baru ini juga telah menyatakan 
bahwa penurunan tingkat kemiskinan sekitar 0,5 poin persentase, sebagian, 
disebabkan oleh perluasan PKH kepada 6 juta penerima manfaat. 

PKH juga berdampak positif pada perilaku sehat terkait praktik ibu 
dan bayi baru lahir. Survei end-line menunjukkan bahwa PKH telah 
meningkatkan 13 hingga 17 poin persentase kelahiran dengan bantuan 
medis profesional, dan peningkatan 5 persen tingkat imunisasi. Evaluasi 
mid-line menemukan bahwa PKH meningkatkan kunjungan neonatal 
sebesar 7.1 poin persentase. Meskipun bertentangan dengan hasil mid-line 
(yang menunjukkan peningkatan hampir 10 poin persentase), tidak tampak 
dampak signifikan dari PKH pada kunjungan pasca-kelahiran ke fasilitas 
kesehatan dalam survei end-line.75 PKH juga terbukti mengurangi tingkat 
bunuh diri di kalangan petani di Indonesia. 

PKH berkontribusi signifikan terhadap peningkatan modal manusia, 
dibuktikan dengan dampak positif rumah tangga di bidang kesehatan 
dan pendidikan. Survei end-line menemukan bahwa stunting di antara 
penerima PKH berkurang antara 9 hingga 11 poin persentase, demikian 
pula ada peningkatan 4 poin persentase dalam pendaftaran ke SD, sangat 
mengesankan mengingat sudah tingginya tingkat pendaftaran (enrollment) 
di SD. Pendaftaran untuk SMP, meningkat sekitar 8 poin persentase. Selain 
itu, sesi pengembangan keluarga meningkatkan kesadaran keluarga tentang 
investasi sumber daya manusia yang penting seperti gizi, stimulasi dini dan 
menyusui.

72 Bank Dunia (2011). Percontohan PKH (diluncurkan tahun 2007) dirancang untuk mengakomodasi evaluasi dampak berbasis RCT (rdanomized, controlled trial - uji acak 
terkendali/terkontrol), yang melingkupi perbandingan eksperimental dua kelompok rumah tangga penerima “bantuan” —dalam hal ini, program PKH — atau tidak menerima 
bantuan. Evaluasi statistik mid-line (2011) dan end-line (2013) telah dilakukan. Evaluasi mid-line; mengunjugi kembali keluarga setelah tiga tahun berpengalaman. Evaluasi 
end-line mengunjungi kembali keluarga setelah lebih dari enam tahun menerima program.
73 Cahyadi dkk. (2018). 
74 Simulasi sebelumnya fokus pada dampak perluasan cakupan dan memperkirakan dampak serupa pada jumlah kemiskinan. Bank Dunia (2018a). 
75 Laporan end-line mencatat keyakinan yang berlaku di kalangan ibu bahwa jika persalinan mereka baik-baik saja, pemeriksaan pasca-melahirkan tidak diperlukan dan 
kesulitan yang dialami beberapa perempuan untuk membuat janji dengan profesional kesehatan. 

Sesi pengembangan 
keluarga meningkatkan 
kesadaran keluarga 
tentang investasi 
sumber daya manusia 
yang penting seperti 
gizi, stimulasi dini dan 
menyusui.

2.4.2 Efektivitas 
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Tidak banyak informasi yang tersedia 
mengenai implementasi atau kinerja PIP. 
Mengingat masih tingginya angka putus sekolah 
antara SD dan SMP hingga SMA,76 peran PIP 
sebaiknya dievaluasi, dan melakukan perbaikan-
perbaikan yang sesuai terkait  penjangkauan, 
fasilitasi, dan dukungan penerima manfaat untuk 
meningkatkan efektivitas program. Perbaikan 
lebih lanjut dapat mencakup penargetan langsung 
anak-anak putus sekolah, terutama penyandang 
disabilitas. Sejalan dengan diskusi yang tengah 
berlangsung di lingkungan Pemerintah Indonesia, 
dapat dipertimbangkan penggabungan, baik 
seluruhnya ataupun sebagian, antara PKH dan 
PIP untuk memperkuat dampak bantuan tunai 
yang ditujukan untuk meningkatkan kehadiran 
dan transisi ke tingkat yang lebih tinggi (kelas 6, 9, 
dan 12), serta memperkuat fokus pendidikan dan 
pengembangan anak usia dini (PPAUD).

Program JKN telah berkembang pesat dalam waktu 
yang sangat singkat. Total subsidi PBI bersifat progresif, 
dikarenakan 52 persen dari manfaat program bertambah 
bagi penduduk miskin dan rentan. Namun, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 2.6, alokasi penerima PBI 
dari pusat, yang ditargetkan secara langsung melalui 
DTKS lebih efisien (58 persen dari total penerima 
manfaat ditemukan dalam 40 persen termiskin) daripada 
alokasi oleh PBI pemerintah daerah (47 persen dari 
total penerima manfaat ditemukan dalam 40 persen 
termiskin). Hal ini mengindikasikan bahwa kesalahan 
inklusi jauh lebih tinggi di komponen PBI daerah. 
Dalam menelaah pemanfaatan JKN oleh mereka yang 
dicalonkan di tingkat daerah, tampaknya penerima 
manfaat miskin maupun rentan yang dinominasikan 
secara lokal kurang memanfaatkan JKN untuk layanan 
kesehatan rawat inap dibanding mereka yang tidak 
miskin atau rentan, maupun penerima manfaat miskin 
dan rentan yang dialokasikan dari pusat. 

77 Bank Dunia (2017a).

Sistem pemantauan dan evaluasi saat ini belum dapat 
mengidentifikasi dan memantau kemacetan dalam serapan 
manfaat dan akses. Seperti halnya dengan PIP, sistem penanganan 
pengaduan JKN tetap lemah, sementara komunikasi dinilai 
belum efektif dalam menyampaikan informasi kepada penerima 
manfaat, serta penyediaan layanan kesehatan di lapangan.77 
Ke depan, untuk meningkatkan efisiensi alokasi program dan 
memberi ruang bagi rumah tangga yang lebih miskin dan rentan 

untuk mendapatkan PBI, penerima manfaat yang dialokasikan 
melalui rekomendasi pemerintah daerah harus dimasukkan 
dalam DTKS, termasuk penghitungan peringkat kesejahteraan 
untuk memungkinkan penilaian kelayakan yang menyeluruh, 
seperti dilakukan untuk penerima PBI pusat. Selain itu, sistem 
pemantauan dan evaluasi program perlu ditingkatkan untuk 
memantau kesalahan inklusi dan eksklusi manfaat, serta akses 
ke layanan program JKN.

Gambar 2.6: Efisiensi alokasi subsidi PBI dapat ditingkatkan
(prevalensi dan pemanfaatan PBI-JKN pusat vs daerah pada Desember), 2018

Sumber: Susenas 2018. 
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2.5
Kecukupan Paket 
Kebijakan Saat Ini - de 
jure dan de facto

Paket bantuan sosial “de jure” saat ini 
menunjukkan bahwa keluarga miskin dengan 
anak-anak terlindungi dengan baik. Gambar 
2.7 menggambarkan kecukupan “de jure” dari 
manfaat program bantuan sosial rumah tangga 
yang ditargetkan untuk pemerataan kesejahteraan. 
Penggambaran “de jure” dalam arti bahwa titik batas 
sepanjang sumbu horizontal mewakili apa yang ingin 
dicapai oleh Pemerintah Indonesia dengan setiap 
program, meskipun alokasi aktual semakin jauh 
karena kesalahan inklusi. Namun, pada kenyataannya 
sangat sedikit rumah tangga dengan anak-anak yang 
menerima semua manfaat ini (lihat Gambar 2.9 dan 
Gambar 2.14).78

78 Kecukupan PKH, BPNT/Sembako dan PIP dinyatakan dalam nilai bantuan tunai atau voucer pangan sebagai bagian dari belanja atau konsumsi rumah tangga. Kecukupan 
PBI-JKN, meskipun merupakan program bebas biaya tanpa manfaat langsung yang diberikan, dapat dianggap sebagai manfaat serupa. Sederhananya, pembebasan biaya 
PBI dapat dipdanang sebagai nilai iuran yang dibayarkan Pemerintah Indonesia untuk rumah tangga. Hal ini mengasumsikan elastisitas konstan kebutuhan PBI-JKN. Ukuran 
kecukupan lain untuk PBI-JKN terdiri dari pemanfaatan layanan kesehatan dibandingkan dengan adanya pengeluaran mandiri (out of pocket) meskipun ada anggapan bahwa 
biaya layanan kesehatan dibebaskan di bawah program JKN.

2.5.1 Kecukupan nilai manfaat — 
nilai paket saat ini

Gambar 2.7: Nilai “de jure” manfaat bantuan sosial untuk 40 persen rumah tangga dengan anak-anak yang 
dirancang untuk menerima empat program unggulan, 2020

Sumber: Susenas 2018 dan perhitungan staf Bank Dunia. 
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79 Bank Dunia (2020b). 
80 Tingkat perlindungan minimum didefinisikan secara relatif sebagai tingkat konsumsi minimum yang diperlukan untuk secara rata-rata mengangkat rumah tangga miskin ke 
atas garis kemiskinan, kadang didefinisikan juga sebagai indeks kesenjangan kemiskinan.  Menjadi kekhawatiran potensial adalah dampak disinsentif tenaga kerja di antara 
penerima manfaat. Namun, literatur telah menunjukkan bahwa efek tersebut tidak kentara di negara-negara (termasuk Indonesia) yang bantuan tunainya mencapai lebih 
dari seperempat konsumsi rata-rata penerima manfaat. Banerjee dkk. (2015). Untuk tingkat manfaat tahun 2020, PKH memberikan sekitar 19% dari konsumsi rata-rata dalam 
bantuan tunai untuk 15% populasi termiskin. 

Sumber: Susenas 2018 dan perhitungan staf Bank Dunia.

Berdasarkan rancangannya, paket bantuan 
sosial untuk rumah tangga yang memiliki 
anak memberikan tingkat perlindungan 
yang sangat signifikan bagi kelompok 
miskin dan rentan dalam 15 persen populasi 
termiskin. Secara spesifik, 15 persen rumah 
tangga termiskin yang berhak menerima PKH 
seharusnya menerima 19 persen dari belanja 
rata-rata dalam bentuk bantuan langsung tunai. 
Nilai manfaat ini menempatkan PKH sebagai 
bantuan tunai bersyarat yang lebih dermawan 
dibanding negara-negara berkembang di kawasan 
ini.79 Dengan demikian, jika sebuah rumah tangga 
menerima PKH, keluarga itu telah menerima 
tingkat perlindungan minimum.80 Penambahan 
PIP, Sembako dan PBI-JKN, pada PKH akan 
menjadikannya paket perlindungan yang sangat 
memadai untuk 15 persen rumah tangga termiskin 
dengan anak-anak, dengan rata-rata konsumsi 
44 persen. Namun, untuk kelompok yang sama, 
manfaat PIP dan Sembako masing-masing sekitar 
6 dan 9 persen dari konsumsi rata-rata. Dengan 
demikian, menerima PIP dan Sembako (sekitar 
15 persen dari anggaran konsumsi) atau hanya 

menerima salah satu, tidaklah mencukupi 
sebagai paket bantuan. Populasi di luar 20 
persen termiskin dengan demikian hanya 
menerima paket perlindungan minimal, dan 
mereka di luar 40 persen termiskin tidak 
dirancang untuk menerima bantuan.  

Sebaliknya, berdasarkan rancangannya, 
rumah tangga miskin dan rentan tanpa 
anak-anak tidak dilindungi secara 
memadai. Rumah tangga miskin dan rentan 
tanpa anak hanya berhak menerima PBI-
JKN dan Sembako, bukan PIP atau PKH. Jika 
rumah tangga menerima BPNT pada tahun 
2019, keluarga tersebut telah menerima 
bantuan pangan dasar yang setara dengan 
pasokan dua minggu melalui penyediaan 10 
kg beras dan telur. Peningkatan manfaat pada 
tahun 2020 telah memungkinkan pembelian 
lebih banyak makanan sehat dan mencakup 
sekitar 9 persen dari konsumsi rata-rata. Selain 
Sembako, layanan kesehatan yang diperoleh 
PBI membantu melindungi rumah tangga dari 
guncangan terkait kesehatan. 

Gambar 2.8: Nilai “de jure” dari bantuan sosial yang memberi manfaat bagi 40 persen rumah tangga 
termiskin tanpa anak yang menerima dua program unggulan, 2020
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Catatan: Penyesuaian cakupan pada populasi yang memenuhi syarat dan cakupan survei yang dilambungkan hingga tingkat cakupan administrasi 2019. Cakupan Sembako 
diukur dengan menggunakan variabel partisipasi BPNT atau Rastra. Diharapkan bahwa Susenas berikutnya akan menunjukkan cakupan BPNT yang lebih rendah di antara 
kelompok-kelompok populasi non-target.
Sumber: Susenas 2018

Cakupan program “de facto” berbeda dari 
rancangan “de jure”, dan masih terdapat 
kesalahan eksklusi dan inklusi dalam pemerataan 
kesejahteraan. Seperti dapat dilihat pada Gambar 
2.9, ketika melacak cakupan di sepanjang distribusi 
konsumsi, alokasi aktual program jauh melampaui 
40 persen termiskin.81 PBI-JKN adalah yang paling 
terlihat di sini karena merupakan bagian terbesar 
dari kelompok tidak miskin dan rentan, diikuti oleh 
PIP, Sembako dan kemudian PKH. Luasnya cakupan 
PBI-JKN melebihi kelompok sasarannya merupakan  
fungsi dari program yang luas (tingkat kesalahan 
inklusi Rastra sama tingginya sebelum dihapus) dan 
kewenangan pemerintah daerah untuk mengajukan 
penerima manfaat sesuai skema sebelumnya, 
Jamkesda. Pengaturan serupa diterapkan untuk PIP, 
yang kemungkinan akan menjelaskan, setidaknya 
sebagian, tingkat kesalahan inklusi saat ini.

2.5.2 Cakupan dan 
Efisiensi Alokasi

81 Penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan secara wajar cakupan administrasi populasi yang memenuhi syarat (cakupan PIP dan PKH dinyatakan sebagai rumah tangga 
dengan setidaknya satu anak).

Gambar 2.9: Nilai manfaat dan cakupan program bantuan sosial unggulan, 2019
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Sementara kesalahan penargetan tetap 
ada, jumlah penerima manfaat sejalan 
dengan program bantuan tunai besar 
lainnya. Dipandang dari segi perhitungan 
penerima manfaat, atau persentase dari total 
penerima manfaat yang ditemukan dalam 20 
persen populasi termiskin, hasil penargetan 
PKH dalam beberapa kasus setara bahkan 
lebih unggul dibandingkan dengan negara 
lain yang menggunakan teknik penargetan 
serupa untuk alokasi program perlindungan 
sosial (proxy means test). Sebagai contoh, 
total penerima PKH dibandingkan dengan 
program bantuan tunai serupa di wilayah 
tersebut (Gambar 2.10) menunjukkan 
bahwa PKH adalah yang paling efektif 
dalam mengalokasikan manfaat kepada 

20 persen populasi termiskin, bahkan 
setelah berhasil memperluas cakupan 
hingga mencapai 10 juta penerima manfaat. 
Dengan catatan bahwa perubahan dalam 
pemerataan kesejahteraan Indonesia relatif 
datar hingga sekitar persentil 70 (Gambar 
2.20), dalam beberapa hal kesalahan inklusi 
antara persentil 40 dan 70 dapat diterima, 
mengingat perbedaan kecil dalam status 
kesejahteraan antara kelompok-kelompok 
populasi. Namun, secara teknis program-
program ini harus dialokasikan kepada 
mereka yang lebih membutuhkan, mereka 
yang memenuhi syarat tapi dikecualikan 
dalam 15 persen termiskin (untuk PKH), 
22 persen (untuk Sembako) dan 40 persen 
termiskin (untuk PBI-JKN).
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Gambar 2.10: Alokasi penerima manfaat program dari kuintil konsumsi bantuan tunai bersyarat dan 
bantuan langsung tunai unggulan, berbagai tahun

Sumber: ASPIRE dan Bank Dunia (2020). 

Sekalipun demikian, tingginya kesalahan eksklusi dimaklumi karena tidak ada 
program unggulan lain yang mencakup lebih dari 60 persen dari populasi 10 
persen termiskin yang memenuhi syarat. Tingkat kesalahan ini biasa terjadi di 
negara-negara berkembang yang tidak memiliki data pendapatan yang akurat dan 
terverifikasi untuk menentukan kelayakan terkait kesejahteraan. Tingkat kesalahan 
ini kemungkinan disebabkan karena  DTKS tidak mencatat seluruh populasi miskin 
dan juga oleh ketidakakuratan yang melekat pada model PMT. Karena metode 
penargetan berbasis PMT memperkirakan konsumsi dengan berbagai indikator 
antara (proxy indicators) dan tidak dapat menjelaskan sepenuhnya variasi dalam 
konsumsi karena variasi dalam indikator ini, hingga tingkat tertentu, semua PMT 
akan memiliki kesalahan bawaan. Sebuah prasaran (Working Paper)82 tahun 2016 
memperkirakan kesalahan eksklusi tingkat kemiskinan adalah 10 persen, dan 
simulasi program untuk melindungi 20 persen termiskin mencapai hingga 33 
persen. Melalui simulasi peningkatan cakupan program yang disimulasikan hingga 
50 persen, metrik kesalahan eksklusi turun menjadi 6 persen sehingga terungkap 
bahwa perluasan cakupan itu sendiri mengurangi kesalahan inklusi tetapi tidak 
menghilangkannya. Selain memodelkan kesalahan bawaan, mengukur kesalahan 
penargetan melalui survei rumah tangga itu sendiri bukan tanpa kesalahan (baik 
enumeratif maupun non-enumeratif); ini di samping implementasi yang tidak 
sempurna dari prosedur penargetan berbasis PMT membantu menjelaskan tingkat 
kesalahan eksklusi untuk program-program seperti PKH yang mencakup sekitar 
15 persen dari populasi.

Cakupan PKH untuk 10 persen populasi termiskin telah membaik dari waktu ke 
waktu. Tahun 2014, ketika PKH mencakup 2.8 juta keluarga, penyesuaian cakupan 
populasi83 yang memenuhi syarat di desil termiskin adalah 22 persen.84 Melalui 
perluasan cakupan hingga 10 juta dan meskipun ada penurunan  penerima manfaat 
menjadi 20 persen termiskin (dari 52 menjadi 44 persen antara 2014 dan 2018), 
cakupan untuk populasi yang memenuhi syarat telah meningkat menjadi 47 persen.

82 Klasen dkk. (2016). 
83 Data survei seringkali tidak menangkap program kecil dengan baik; data administrasi 2014 menunjukkan 2,8 juta keluarga menerima manfaat; data survei untuk tahun 
yang sama hanya menunjukkan 1,4 juta keluarga yang menerima PKH. Untuk mencerminkan cakupan aktual, data administrasi dikombinasikan dengan data penerima 
manfaat dari survei. Hal ini diulangi dengan cara yang sama untuk cakupan 2018 PKH dalam keseluruhan laporan. 
84 Hal ini diartikan sebagai kesalahan eksklusi sebesar 78 persen karena cakupan keseluruhan saat itu lebih rendah dari total keluarga miskin dan memenuhi syarat 
(sekitar 3,6 juta).

Brasil 2017 (Bolsa Familia) 

Meksiko 2016 (Prospera)

Indonesia 2018 (PKH)

Filipina 2015 (4Ps)

Pakistan 2014 (BISP) 

Sri Lanka 2013 (Samurdhi)

K1 (20% termiskin)  K2 K3 K4 K5 (20% terkaya)  
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Gambar 2.11: Cakupan 
komponen PBI pusat 
versus PBI lokal program 
JKN

Sumber: Susenas 2018. 

Efisiensi alokasi yang rendah dari 
komponen PBI lokal JKN menyebabkan 
cakupan keseluruhan yang lebih rendah 
bagi kelompok miskin dan rentan. 
Seperti terlihat pada Gambar 2.11 dan 
juga pada Gambar 2.9, dikarenakan 
akurasi penargetan yang relatif rendah 
untuk varian PBI lokal dari PBI-JKN, 
proprosi yang kurang lebih sama dari 
setiap kelompok populasi pemerataan 
kesejahteraan, menerima PBI-JKN melalui 
nominasi lokal. Ini menunjukkan tingginya 
kesalahan eksklusi untuk komponen lokal 
program. 
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2.5.3 Cakupan dan Inklusi

Lansia adalah kelompok yang saat ini rentan di Indonesia 
dan akan menjadi semakin rentan di masa depan seiring 
bertambahnya usia negara. Penuaan dapat menimbulkan 
tantangan signifikan bagi perekonomian, seperti penyediaan 
layanan kesehatan yang berkelanjutan, pembagian pensiun 
dan perawatan jangka panjang untuk kelompok populasi ini. 
Meskipun Indonesia belum menghadapi penyusutan angkatan 
kerja, negara ini dengan cepat akan menua dan berlangsung 
tanpa perangkat perlindungan yang tepat.

Dukungan bantuan sosial untuk lansia di Indonesia telah 
meningkat tetapi masih rendah. Sekitar 36 persen lansia 
tergolong miskin atau rentan, dan sekitar 30 persen hidup 

sendiri atau dengan orang lain. Hal ini, ditambah dengan 
pertanggungan jaminan pensiun hari tua yang rendah dan 
regresif (Gambar 2.12), membuat jaminan pendapatan untuk 
lansia layak mendapatkan perhatian, mengingat respons 
kebijakan hingga saat ini tidaklah memadai. Kementerian Sosial 
telah melaksanakan program untuk membantu mengatasi 
risiko hari tua berupa bantuan tunai. Asistensi Sosial Lanjut 
Usia Terlantar (ASLUT), adalah program untuk lansia miskin 
berusia di atas 60 tahun, dengan kondisi fisik yang tergantung 
pada orang lain, tidak memiliki sumber pendapatan lain, dan 
bukan penerima PKH. Bantuan keuangan senilai Rp 200.000 
per bulan diberikan setiap empat bulan, dan diberikan kepada 
30,000 penerima manfaat pada tahun 2017. 

Gambar 2.12: Total cakupan pensiun untuk usia 65+ menurut desil, 2018

Sumber: Susenas 2018, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Pensiun Veteran. 
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Baru-baru ini, PKH telah memasukkan anggota keluarga 
penyandang disabilitas dan lanjut usia, yang secara 
signifikan meningkatkan cakupan untuk kedua kelompok. 
Dalam fase pembayaran pertama PKH tahun 2019, 64,000 orang 
penyandang disabilitas dan 1,1 juta lansia masing-masing telah 
menerima tunjangan manfaat sebesar Rp2.400.000 per tahun. 
Kebijakan ini akan terus dilanjutkan dan merupakan bantuan 
yang berfaedah bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam 
keluarga PKH yang tidak menerima bantuan melalui ASLUT, 
maupun Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), 
sebuah program dukungan untuk penyandang disabilitas 
(dibahas di bawah). Namun, bantuan tunai ini secara gabungan 
ditransfer ke kartu KKS keluarga dan bukan langsung kepada 
penyandang disabilitas/lansia, sehingga tidak memungkinkan 
mereka mengakses manfaat mereka secara mandiri.

Peningkatan manfaat lansia dan disabilitas yang signifikan 
melalui PKH telah mengatasi kesenjangan-kesenjangan 
utama, tetapi dukungan jangka panjang untuk lansia dan 
penyandang disabilitas perlu dipikirkan lebih lanjut. Karena 
PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat (CCT), 
desainnya mewajibkan keluarga dengan anggota keluarga 
penyandang disabilitas dan lanjut usia mematuhi persyaratan 
untuk dapat mengakses manfaat. Walaupun persyaratan-
persyaratan ini tidak terlalu ketat dan sementara ini dapat 
dikatakan lunak, pertanyaan pentingnya adalah apakah 
persyaratan-persyaratan ini perlu ditetapkan atau tidak sama 

sekali. Hal ini mungkin merupakan alasan ASLUT dirancang 
sebagai bantuan langsung tunai. Sebenarnya, secara global 
tidak ada program bantuan tunai bersyarat yang besar untuk 
lansia dan penyandang disabilitas. Bolsa Familia di Brasil 
mengandung komponen dukungan lansia, tetapi dirancang 
sebagai hibah langsung, dengan bantuan tunai untuk lansia 
dikirim kepada lansia dalam rumah tangga Bolsa Familia. 
Selain itu, lansia miskin dan rentan yang tidak tinggal dalam 
keluarga PKH tidak akan memenuhi syarat untuk menerima 
bantuan lansia dan penyandang disabilitas melalui PKH. Untuk 
alasan-alasan ini, cakupan lansia dalam rumah tangga dengan 
anak-anak perlu disesuaikan dengan ekspansi rumah tangga 
yang tidak memiliki anak (lihat bagian membahas opsi untuk 
reformasi).

Program untuk mendukung penyandang disabilitas juga 
belum memadai. Menurut UU No. 8/2016, penyandang 
disabilitas (PWD) adalah mereka yang memiliki keterbatasan 
fisik, intelektual, mental, dan/atau indera jangka panjang dalam 
berinteraksi dengan lingkungannya, dan yang mengalami 
hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara 
menyeluruh dan efektif dengan penduduk lain berdasarkan 
pada persamaan hak. Selanjutnya, hukum mengklasifikasikan 
disabilitas sebagai disabilitas fisik, disabilitas intelektual, 
disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Disabilitas tunggal 
atau ganda dapat dialami oleh satu orang. Diperlukan diagnosis 
profesional medis untuk mendapatkan tunjangan disabilitas.
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Tahun 2018, ada 7,4 juta 
orang dengan disabilitas 
sedang hingga parah di 
Indonesia, mewakili 2,8 
persen dari total populasi.85 

Sumber lain menyebutkan 
keberadaan PWD sekitar 4 
persen.86 Lebih dari 3 juta 
orang dari kelompok ini 
mengalami lebih dari satu 
jenis disabilitas. Masalah 
visual, kesulitan berjalan/
menaiki tangga, dan kesulitan 
menghafal/berkonsentrasi 
adalah jenis disabilitas yang 
paling umum di Indonesia. 
Selain orang-orang dengan 
disabilitas sedang hingga 
parah, disabilitas minor juga 
teramati pada populasi. Tahun  
2018, ada 37,2 juta orang 
dengan disabilitas minor, yaitu 
14,1 persen dari total populasi.

Persentase orang dengan 
disabilitas sedang hingga 
parah lebih tinggi dalam 
rumah tangga miskin. 
Persentase PWD dalam 
ke l o m p o k  p e n d a p a t a n 
terendah (desil 1) adalah 
4,3 persen, sedangkan pada 
ke l o m p o k  p e n d a p a t a n 
tertinggi (desil 10) adalah 2,1 
persen (Gambar 2.13). Hal ini 
mungkin karena disabilitas 
membatasi kemampuan 
individu untuk bekerja 
atau pergi ke tempat kerja. 
Kurangnya pendapatan juga 
bisa menghalangi individu 
mendapatkan rehabilitasi 
yang tepat.

Gambar 2.13: Jumlah orang dengan disabilitas sedang 
hingga berat menurut desil konsumsi, 2018

Sumber: Susenas (2018). 

85 Susenas 2018f.
86 Perkiraan dari sensus 
penduduk 2010.
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87 TNP2K (2018). 

Keluarga dengan anak-anak penyandang 
disabilitas dirugikan, mengingat tingginya biaya 
perawatan dan layanan medis. Khususnya dalam 
hal pengasuh harus berhenti bekerja atau mengurangi 
jam kerjanya. Anak-anak usia sekolah penyandang 
disabilitas (sekitar 1.5 persen dari populasi) jauh 
lebih kecil kemungkinannya bersekolah karena 
akses yang tidak memadai, diskriminasi, hambatan 
di sekolah, ketiadaan alat bantu atau biaya yang 
lebih tinggi untuk keluarga. Keluarga juga mungkin 
mengasingkan anak-anak penyandang disabilitas 
dari sekolah karena rasa malu atau keyakinan bahwa 
mereka tidak akan pernah menjadi produktif atau 
mandiri.87

Kaum muda penyandang disabilitas seringkali 
berada dalam posisi yang lebih menantang, tatkala 
mereka beralih dari masa kanak-kanak menuju 
dewasa dan dapat menghadapi kesulitan baik 
dalam pekerjaan maupun untuk hidup mandiri. 
Tidak sedikit yang memasuki kehidupan kerja hanya 

dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, tetapi mereka 
juga menghadapi diskriminasi, mengeluarkan biaya yang 
lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan, dan upah yang 
lebih rendah bahkan jika mereka berhasil mendapatkan 
pekerjaan. Partisipasi penyandang disabilitas dalam 
angkatan kerja lebih sedikit kurang dibanding pekerja 
biasa, dan sebagian besar merupakan pekerja mandiri. 
Ini bisa dikarenakan biaya tambahan yang tidak sedikit 
untuk mengakses pekerjaan dan diskriminasi yang dihadapi 
penyandang disabilitas ketika mereka mencari pekerjaan. 
Meskipun ada peraturan yang mengatur diskriminasi positif 
untuk akses pekerjaan sektor formal bagi penyandang 
disabilitas, tidak diketahui bagaimana pelaksanaan 
peraturan ini dipantau atau ditegakkan. Disabilitas 
merupakan masalah utama untuk lansia, karena setidaknya 
empat dari sepuluh orang lanjut usia mengalami disabilitas 
dan hanya kurang dari 10 persen yang mengalami disabilitas 
parah. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan mereka 
untuk bekerja dan meningkatkan peluang ketergantungan 
pada orang lain, yang dapat menjadi beban yang signifikan 
untuk keluarga mereka.

Partisipasi penyandang 
disabilitas dalam angkatan 
kerja lebih sedikit kurang 
dibanding pekerja biasa, dan 
sebagian besar merupakan 
pekerja mandiri.
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P e n g a l a m a n  i n t e r n a s i o n a l 
menunjukkan bahwa ketentuan 
tunjangan disabilitas bagi orang-
orang dengan disabilitas permanen 
karena penyebab non-pekerjaan harus 
disepadankan dengan ketentuan untuk 
lansia.88 Di sebagian besar negara yang 
memberikan manfaat bagi penyandang 
disabilitas, formula dasar yang lazim 
diberlakukan untuk disabilitas berat 
sama seperti untuk lansia (jumlah uang 
tunai biasanya dinyatakan sebagai 
persentase dari pendapatan rata-rata). 
Penambahan tanggungan umumnya 
identik dalam program disabilitas parah 
dan lansia. Manfaat disabilitas sebagian, 
jika dibayarkan, biasanya dikurangi, 
berdasarkan skala tetap. Sistem ini juga 
dapat menyediakan rehabilitasi dan 
pelatihan. Beberapa negara memberikan 
manfaat yang lebih tinggi bagi pekerja 
dalam pekerjaan yang sulit atau berbahaya. 
Manfaat perlu ditetapkan dengan hati-hati, 

karena bukti internasional juga menyoroti 
biaya hidup yang lebih tinggi untuk keluarga 
dengan penyandang disabilitas. 

Indonesia memiliki beberapa manfaat 
bantuan sosial untuk penyandang 
disabilitas,  tetapi cakupan dan 
kecukupan manfaatnya rendah. Program 
ASPDB, misalnya, diberikan kepada orang 
berusia 2 hingga 59 tahun yang tidak 
dapat memenuhi kebutuhan pribadi, 
tidak memiliki sumber pendapatan lain, 
tidak dapat sepenuhnya direhabilitasi, dan 
membutuhkan bantuan orang lain dalam 
melakukan kegiatan. Bantuan keuangan 
sebesar Rp300.000 per bulan, diberikan 
setiap empat bulan, dan hanya mencakup 
22,500 penerima manfaat pada tahun 
2017 dengan anggaran sebesar Rp67.5 
miliar. Secara keseluruhan, Indonesia 
hanya mengalokasikan 0,001 persen dari 
investasi PDB untuk lansia dan hibah 
disabilitas di tahun 2017.89 Ada beberapa 
cara untuk membuat program ini lebih 
inklusif untuk penyandang disabilitas. PIP, 
misalnya, dapat dijadikan lebih inklusif bagi 
orang-orang yang hidup dengan disabilitas 
dengan menjangkau langsung anak-anak 
penyandang disabilitas di sekolah dan di 
luar sekolah, serta memberikan bantuan 
kepada mereka melalui bantuan tunai dan 
dukungan konsultatif dari pekerja sosial 
melalui sistem fasilitasi yang lebih kuat dari 
PIP saat ini.

Sebagian besar penyandang disabilitas 
usia kerja tidak mendapatkan bantuan 
baik dari skema iuran maupun non-iuran.  
Tahun 2017, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-
TK) memberikan tunjangan disabilitas atau 
kecelakaan kerja kepada 112,490 peserta, 
sementara sejumlah kecil menerima 
tunjangan disabilitas melalui jaminan 
pensiun. Tahun 2017, sekitar 47,100 orang 
penyandang disabilitas (target semula 
adalah 50,000) dalam rumah tangga PKH 
menerima manfaat tambahan tetapi 
jumlahnya kecil. Secara keseluruhan, lebih 
dari 90 persen orang usia kerja dengan 
disabilitas parah tidak mendapatkan 
bantuan finansial.90

89 International Social Security 
Association (2019).
89 TNP2K (2018). 
90 Ibid.

orang usia kerja dengan 
disabilitas parah tidak 
mendapatkan bantuan finansial.

90% 
Secara keseluruhan,
lebih dari

Pengalaman dan evaluasi dampak 
global yang cermat menyimpulkan 
bahwa bantuan tunai bersyarat 
merupakan salah satu jenis 
intervensi yang menjanjikan. Studi-
studi mengungkapkan bahwa bantuan 
tunai bersyarat telah berdampak 
positif terhadap tujuh kategori 
kesenjangan gender, mulai dari akses 
perempuan ke layanan kesehatan 
hingga peningkatan partisipasi 
perempuan dalam pengambilan 
keputusan dalam pemberian layanan. 
Sangat mungkin bahwa efek yang luas 
ini terkait keragaman sifat bantuan 
tunai bersyarat, termasuk syarat 
pencairan yang dapat tergantung pada 
berbagai tindakan maupun kegiatan. 
Program-program seperti cash-for-food 
(uang tunai untuk makanan), food-for-
work (makanan untuk pekerjaan), dan 
pekerjaan umum juga berdampak 
positif pada beberapa kesenjangan 
gender, dan merupakan intervensi 
yang telah diuji coba terbukti 
mengatasi kesenjangan gender.

Sejauh mana program bantuan sosial 
memasukkan pengarusutamaan 
gender dalam implementasi dan 
tujuan program di Indonesia 
bervariasi, demikian pula halnya 
dengan dampaknya pada isu-isu 
terkait. Dalam PKH dan Sembako, 
bantuan diprioritaskan untuk 
perempuan dalam keluarga, yang 
dapat meningkatkan peran perempuan 
dalam mengelola sumber daya rumah 
tangga. PKH juga menyelenggarakan 
sesi pelatihan pengembangan 
keluarga, di mana perempuan 
diberdayakan dalam bidang kesehatan, 
perencanaan keuangan keluarga, 
serta pendidikan dan perlindungan 
anak-anak. Bagian 2.4.2 merangkum 
dampak-dampak positif PKH dalam 
berbagai bidang (termasuk konsumsi, 
kesehatan, pendidikan, dll.) banyak 
yang secara langsung (praktik 
maternal, praktik neo-natal) maupun 

2.5.4 Aspek Gender
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91 Baryshnikova dan Jayawardana (2019). 
92 Ibid.
93 Arif dkk. (2011).
94 Baryshnikova dan Jayawardana (2019)
95 Lihat Jones dan Holmes (2011) dan Arif dkk. (2011).
Konsekuensi yang tidak diinginkan juga menjadi keprihatinan bersama dalam program-program Cash for Work (CfW). Misalnya mereka yang mengasuh anak dan pekerjaan 
mengasuh anak yang biasanya diberikan kepada perempuan, misalnya, cenderung memperkuat segregasi pekerjaan. CfW juga dapat menetapkan upah yang relatif 
rendah dengan alasan cakupan yang luas dan  mengurangi tingkat upah pekerjaan sektor swasta lainnya. Hasil yang tidak disengaja adalah bahwa hanya perempuan yang 
berpartisipasi dalam program sambil tetap melaksanakan semua tanggung jawab rumah tangga sementara laki-laki tinggal di rumah (Ghana).  Tidak cukup hanya membayar 
laki-laki dan perempuan dengan upah yang sama, tetapi perhatian juga perlu diarahkan untuk menawarkan upah yang menarik bagi pria. Hal ini karena menetapkan upah di 
bawah upah minimum laki-laki dan di atas upah reservasi  (nilai upah terendah yang bisa disetujui oleh pekerja, untuk bekerja) perempuan hanya akan menarik partisipasi 
perempuan, sementara laki-laki memilih untuk tetap tinggal di rumah dan belum tentu mengambil tanggung jawab melaksanakan pekerjaan rumah tangga.

secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan perempuan. 
Menariknya, penelitian-penelitian juga menemukan bahwa Raskin 
meningkatkan peluang anak perempuan yang tidak sekolah atau 
bekerja (sekitar 2,5 persen)91 untuk sekolah dan mengurangi 
kemungkinan pernikahan dini (sekitar 13 persen),92 meskipun PKH 
tersebut tidak dirancang secara khusus untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut. Pengurangan atau penundaan pernikahan dini 
dapat membantu meningkatkan pendidikan dan peluang ekonomi 
anak perempuan, yang pada gilirannya dapat membantu memutus 
siklus kemiskinan antargenerasi. Namun ada yang kurang positif 
dalam temuan mereka. Sebuah studi kualitatif dengan sampel 
yang tidak representatif menemukan bahwa setelah dua tahun 
implementasi, PKH tidak memengaruhi hubungan gender dalam 
rumah tangga maupun posisi relatif perempuan dalam rumah 
tangga.93 Temuan ini bertentangan dengan Skoufias dan McClafferty 
(2001) yang menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat telah 
berhasil memberdayakan perempuan dan meningkatkan status 
mereka terhadap suami mereka. Pada sisi negatifnya, studi Raskin 
menemukan bahwa dengan bersekolah, anak perempuan, tidak 
dapat dielakkan, mengorbankan waktu luangnya.94 PIP dan JKN 
dianggap penting untuk mencapai tujuan yang terkait gender, yaitu 
meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di kalangan anak 
perempuan/perempuan.

Program-program bantuan sosial mungkin berpengaruh positif 
untuk perempuan dan hubungan gender yang mungkin tidak 
diduga atau diperhitungkan selama program dirancang atau 
dipantau. Sebuah tinjauan literatur Bank Dunia mengenai dampak 
intervensi perlindungan sosial dan ketenagakerjaan (SPJ) dalam 
bidang-bidang prioritas gender, kendati tidak mengherankan, 
menemukan bahwa masih terdapat celah pengetahuan bahkan 
di daerah-daerah di mana terdapat penelitian substansial dan di 
daerah-daerah yang masih merupakan wilayah yang tidak diketahui 
oleh pembuat kebijakan dan peneliti. Contohnya, PKH mungkin 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan informal dan 
acara sosial-masyarakat. Namun, sejauh mana perempuan dapat 
terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat tidak 
dimonitor atau dinilai secara sistematis.

Ada ruang untuk memperkuat fokus gender dalam 
program-program bantuan sosial Indonesia. Dengan 
pengecualian PKH, program-program bantuan sosial fokus 
pada penargetan perempuan tetapi tidak menangani risiko 
dan kerentanan khusus perempuan. Program-program 
pemberdayaan seperti KUBE-PKH misalnya, tidak terang-
terangan mengakui bahwa perempuan biasanya kesulitan 
menjalankan bisnis sambil mengurus rumah tangga. Kendala 
ini ditambah dengan keterbatasan untuk memperluas bisnis 
melalui pinjaman modal karena terkendala pendidikan, 
pekerjaan dan persyaratan aset agunan. Program-program yang 
mendukung perawatan anak dan/atau lansia juga memperkuat 
fokus gender dalam bantuan sosial, terutama bagi perempuan 
di masa jayanya, dikenal juga sebagai “generasi sandwich.” 
Demikian pula, warga setempat dapat memastikan bahwa 
pekerja sosial memiliki kepekaan gender, termasuk campuran 
staf laki-laki dan perempuan, karena staf perempuan lokal 
mendukung partisipasi perempuan.

Tidak kalah pentingnya mengatasi masalah desain 
program untuk menghindari konsekuensi gender yang 
tidak diinginkan dan/atau yang memperkuat stereotip 
gender. Beberapa berpendapat, misalnya, bahwa kepatuhan 
terhadap persyaratan program-program bantuan tunai 
bersyarat biasanya jatuh ke pundak perempuan dalam rumah 
tangga, mengakibatkan keterbatasan partisipasi perempuan 
dalam pasar kerja dan menguatkan norma-norma sosial. 
Dalam kasus-kasus seperti ini, solusinya adalah membolehkan 
siapapun dalam keluarga untuk bertanggung jawab mematuhi 
persyaratan program bantuan tunai bersyarat.95 Desain 
sesi pengembangan keluarga PKH adalah contoh lain dari 
peningkatan peran tradisional perempuan, dan masih perlu 
ditambahkan modul yang dapat meningkatkan suara dan 
dukungan perempuan dalam masyarakat. Dukungan semacam 
itu semakin penting di saat sumber daya didesentralisasi hingga 
ke tingkat desa, seperti Dana Desa. Memastikan kesetaraan 
akses diskusi dan pengambilan keputusan terkait program 
pembangunan lokal untuk laki-laki dan perempuan akan 
meningkatkan alokasi dan efektivitas sumber daya. 
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2.5.5   Konvergensi Program

96 Catatan: Kenaikan ini 6 poin persentase lebih banyak dari tahun 2017; mendanai peningkatan yang signifikan dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. Total keluarga penerima PIP atau PKH meningkat sebesar 5 poin persentase sejak 2017; kedua 
peningkatan ini kemungkinan didorong oleh perluasan cakupan PKH. 

Konvergensi program-program yang 
bertujuan melindungi  rumah tangga 
miskin dan rentan, sambil memperbaiki 
kekurangannya, masih rendah (Gambar 
2.14). Nilai gabungan PIP dan PKH 
menyumbang sekitar 27 persen pengeluaran 
konsumsi keluarga yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Namun, saat ini kurang dari 

setengah dari 10 persen rumah tangga termiskin 
dengan setidaknya satu anak menerima salah 
satu program, sementara hanya sepersepuluh 
yang menerima PIP dan PKH.96 Menambahkan 
PBI-JKN dan BPNT atau Rastra, hanya 9 persen 
dari 10 persen keluarga termiskin menerima 
seluruh semua program yang menjadi hak 
mereka tahun 2018. 

Gambar 2.14: Konvergensi program-program bantuan sosial dalam 10 persen 
termiskin tahun 2018 

PIP (56%)

Rastra/BPNT (42%)

PKH (42%)

22%

37%

9%

19%

13%

PBI-JKN
(54%)

Coverage in the poorest 10% of the population:

Hasil konvergensi PKH jauh lebih baik, 
menyarankan bahwa upaya kebijakan 
untuk mengintegrasikan program-program 
bantuan sosial di bawah PKH telah cukup 
berhasil. Seperti ditunjukkan pada Gambar 
2.15, keluarga penerima PKH lebih mungkin 
juga menerima program lain, versus keluarga 

pembanding (rumah tangga dengan satu anak 
dalam 20 persen termiskin). Untuk rumah 
tangga di 10 persen termiskin dengan anak-
anak, 80 dan 55 persen keluarga PKH juga 
menerima PBI-JKN atau PIP. Hasil-hasil ini jelas 
lebih tinggi dibanding keluarga-keluarga yang 
tidak menerima PKH.

Sumber: Susenas 2018. Diagram dihitung untuk 10 persen rumah 
tangga termiskin dengan setidaknya satu anak.

Cakupan dalam 10% populasi termiskin
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Dana Ketahanan BencanaDana Ketahanan Bencana

2.6.1 Bantuan Sosial sebagai Respons terhadap Bencana Alam

Gambar 2.15: 
Konvergensi 
program bantuan 
sosial berdasarkan 
partisipasi PKH

Gambar 2.16: Strategi Pemerintah Indonesia untuk pengelolaan risiko bencana

Sumber: Susenas 2018 dan perhitungan staf Bank Dunia. 

2.6 Menuju Sistem Bantuan Sosial Adaptif

Sistem perlindungan sosial adalah bagian integral dari strategi 
Pemerintah Indonesia menuju pengelolaan risiko bencana 
(Disaster Risk Management, DRM) yang komprehensif. Dalam 
skema ini, perlindungan sosial mendukung ketahanan finansial 
keluarga dan masyarakat dengan menyalurkan sumber daya 

yang diperlukan yang dapat lebih baik mempersiapkan 
mereka untuk peristiwa bencana dan memastikan kesigapan 
pemulihan modal manusia dan fisik serta kegiatan mata 
pencaharian (gambar 2.16). 
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Sumber: Bappenas. 
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di antara non-PKH di 20% termiskin  di antara seluruh PKH
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Program bantuan sosial di Indonesia memberikan 
dukungan kepada orang miskin dan rentan 
sebelum, selama dan setelah peristiwa bencana. 
Saat ini, Kementerian Sosial melaksanakan 7 jenis 
BLT untuk korban bencana: bahan bangunan rumah, 
bantuan hidup sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, 
kompensasi kematian dan cedera, dukungan untuk 
pemulihan mata pencaharian, rehabilitasi sosial eks-
kombatan, dan fasilitasi desa inklusif. Tabel 2.2 berisi 
informasi dasar mengenai 5 jenis BLT dan beberapa 
bantuan serupa yang dikelola oleh lembaga lain. 
Implementasinya mensyaratkan bahwa Dinas Sosial 
kabupaten/kota menyiapkan proposal untuk setiap 
tujuan penerima manfaat yang memenuhi syarat. Setiap 
tujuan mensyaratkan beberapa dokumen, termasuk 
yang umum seperti identitas penerima, dan informasi 
nama/alamat.

Tiga tingkat kerusakan: 

minor, sedang, dan besar

 

Masih tinggal di tempat 

penampungan atau telah 

kembali ke rumah

Sertifikat kematian akibat 

bencana

Status sosial ekonomi 

yang tidak mampu atau 

kurang mampu dan 

hilangnya bisnis kecil 

Rp1 – 5 juta untuk “minor”;

Rp5.5 – 10 juta untuk “sedang”

Rp10.5 – 25 juta untuk “besar”

Rp10.000 per individu/hari 

hingga 30 hari tetapi bisa 

diperpanjang hingga 90 hari

Tidak lebih dari Rp3 juta

Rp15 juta untuk kematian;

Rp5 juta untuk cedera parah

Rp5 juta

Kelompok terdiri dari  5 

hingga 15 kepala keluarga

Individu

Keluarga (per KK)

Ahli waris

Keluarga (per KK)

a. Bahan bangunan rumah

b. Bantuan hidup 

sehari-hari (makanan)

c. Kebutuhan rumah tangga

d. Kompensasi untuk 

ahli waris

e. Pemulihan mata 

pencaharian

Tujuan PenerimaTingkat manfaatKriteria

Bantuan Langsung yang Diberikan kepada Korban Bencana
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Supaya efektif dan terkoordinasi, program-
program terkait perlu disesuaikan, 
sehingga inklusif dan fleksibel menanggapi 
bencana. Sistem perlindungan sosial yang 
efektif adaptif memberikan dukungan jangka 
panjang dan fleksibel untuk kelompok 
miskin dan populasi yang terkena dampak 
sebelum, selama dan setelah guncangan 
terkait bencana dan iklim. Dukungan ini 
dapat membantu mengurangi paparan 
terhadap risiko guncangan iklim saat ini dan 
di masa depan,97 mengatasi akar penyebab 
kemiskinan struktural dan kerentanan, 
sambil membantu rumah tangga untuk 
mempertahankan mata pencaharian 
produktif setelah bencana dan beradaptasi 
dengan perubahan iklim.98 Program-
program bantuan sosial perlu meningkatkan 
kemampuannya untuk merespons guncangan 
dengan memperkenalkan fleksibilitas dan 
replikasi yang lebih besar dalam rancangan 
program. Adaptasi rancangan semacam itu 
memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat 
menanggapi kebutuhan pasca bencana.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan 
beberapa undang-undang dan peraturan 
yang bertujuan mendukung masyarakat 
selama bencana (lihat Kotak 2.2), sistem 
bantuan sosial saat ini belum sepenuhnya 
mengakomodasi kebutuhan orang miskin 
dan kelompok rentan untuk ‘kembali 
bangkit’ setelah bencana dan/atau 
guncangan terkait iklim. Karena orang 
miskin memiliki sumber daya yang lebih 
sedikit, mereka cenderung berinvestasi 
lebih sedikit, atau tidak sama sekali, dalam 
melindungi diri mereka dari guncangan 
bencana dan iklim, dan seringkali bergantung 
pada jaring pengaman sosial tradisional 
seperti uang tunai dan bantuan dalam 
bentuk barang selama keadaan darurat. Di 
negara yang menghadapi banyak bencana 
alam, meningkatnya efek perubahan iklim, 
diperlukan sistem perlindungan sosial adaptif 
yang mampu mewujudkan pendekatan 
terpadu, berpikiran maju, dan menggunakan 
pendekatan preventif untuk pengurangan 
risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Kotak 2.2: Dasar hukum untuk penyediaan perlindungan sosial bagi 
orang-orang yang terkena dampak bencana di Indonesia

UU Penanggulangan Bencana No. 24/2007 
dan UU Kesejahteraan Sosial No. 11/2009 
menetapkan bahwa orang-orang yang terkena 
dampak bencana berhak menerima bantuan 
yang membantu memenuhi kebutuhan dasar. 
Peraturan Pemerintah No. 29/2012 tentang 
Pemrograman Kesejahteraan Sosial lebih 
jauh menyoroti bahwa perlindungan sosial 
dimaksudkan untuk mendukung individu, 
keluarga dan kelompok masyarakat yang 
terkena dampak bencana.

Kemensos telah mengeluarkan beberapa keputusan tentang pemberian 

bantuan kepada korban bencana (Permensos No. 1/2013, Permensos 

No. 15/2014 dan Permensos No. 4/2015). Keputusan ini lebih lanjut 

menetapkan bahwa penyediaan bantuan sosial untuk individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan sosial 

dan kerentanan akibat bencana diperlukan untuk memastikan bahwa 

kelangsungan hidup mereka dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 

dasar minimum. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk 

pemulihan kondisi psikologis sosial, peningkatan kapasitas ekonomi, dan 

pengungkapan informasi dan/atau akses ke kesejahteraan sosial.

97 Davies dkk. (2009). 
98  Browne (2014). 
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Program-program bantuan sosial perlu meningkatkan 
kemampuannya untuk merespons guncangan dengan 
memperkenalkan fleksibilitas dan replikasi yang lebih 
besar dalam desain program. Adaptasi desain memungkinkan 
penyesuaian yang cepat dalam menanggapi kebutuhan pasca 
bencana. Secara konseptual, suatu program diperluas secara 
horizontal dengan “scaling out” kepada penerima manfaat 
program non-reguler yang terkena dampak guncangan dan/atau 
diperluas secara vertikal dengan “scaling up” untuk meningkatkan 
jumlah manfaat pada saat dibutuhkan bagi penerima manfaat 
program yang ada (Gambar 2.17). Ekspansi vertikal adalah 
respons bencana yang pragmatis dan semakin umum. Dengan 
cara ini, program yang sudah ada seperti bantuan tunai dan 

pekerjaan umum dapat dimanfaatkan sebagai saluran untuk 
dengan cepat menyuntikkan bantuan kepada penerima manfaat 
di daerah yang terkena dampak. Di sisi lain, ekspansi horizontal 
membutuhkan investasi tambahan dalam sistem layanan yang 
dinamis. Selain itu, program-program bantuan sosial juga dapat 
membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan sebelum 
guncangan terjadi. Berbagai instrumen perlindungan sosial dapat 
membantu memutus siklus buruk kemiskinan dan kerentanan 
dengan meningkatkan pendapatan penerima manfaat yang 
dapat diperkirakan, meningkatkan akses mereka ke layanan 
dasar, mendiversifikasi pilihan mata pencaharian, dan terkadang 
mengurangi risiko secara langsung.

PREPAREDNESS RELIEF RECOVERY

SHOCK

Gambar 2.17: Konsep perlindungan sosial adaptif

Sumber: Bank Dunia (2018c).
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Indonesia dapat mempertimbangkan 
penambahan komponen baru ke PKH atau 
lebih tepatnya mengembangkan program baru 
untuk BLT darurat, yang dapat disediakan 
untuk penerima PKH yang ada maupun orang 
baru yang terkena dampak bencana (Indonesia 
berpengalaman dalam hal ini, dengan program 
BLSM di masa lalu, lihat Kotak 2.4). Komponen 
atau program baru ini dapat dibuat tersedia 
untuk jangka waktu terbatas (katakanlah, enam 
bulan), setelah itu komponen dihentikan, dan 
penerima dapat mengajukan permohonan 
untuk menjadi penerima manfaat PKH reguler 
jika mereka memenuhi kriteria kelayakan 
reguler. Sistem penyelenggaraan PKH, termasuk 
prosedur pendaftaran dan sertifikasi ulang, 
sistem informasi, pengaturan pembayaran, dan 
model fasilitasi lapangan dapat disesuaikan atau 
dimanfaatkan untuk komponen atau program 
BLT sementara ini.

Negara-negara lain dengan 
program-program bantuan 
tunai bersyarat besar telah 
menggunakannya untuk 
memperluas baik secara 
vertikal maupun horizontal, 
dan berfungsi sebagai “BLT 
sementara” untuk populasi 
yang terkena bencana (lihat 
Kotak 2.3). Program-program 
bantuan sosial, seperti PKH, 
dapat bersifat adaptif dan 
terukur menanggapi bencana 
melalui tiga opsi alternatif: 

Meningkatkan manfaat 
penerima;

Memperluas manfaat untuk 
penerima baru; dan 

Memperkenalkan manfaat 
baru program. Di Indonesia, 
walaupun PKH dapat 
mendaftarkan korban 
bencana sesuai dengan 
keputusan menteri terbaru 
(opsi 2, di atas), skalanya 
kecil karena persyaratan 
kelayakannya, dan oleh 
karena itu, diperlukan 
adaptasi tambahan oleh 
program untuk memainkan 
peran utama dalam respons 
bencana apa pun. 

1
2
3

Kotak 2.3: PROSPERA di Meksiko dan Pantawid di Filipina 
beradaptasi untuk mendukung bencana

Bulan September 2017, dua gempa bumi besar melanda Meksiko selatan dan tengah, 

berdampak pada lebih dari 12 juta orang dan merusak lebih dari 180.000 rumah. 

Program bantuan tunai bersyarat nasional yang membantu sekitar 28 juta penerima 

manfaat rumah tangga miskin digunakan untuk mendukung keluarga yang terkena 

dampak bencana. Pemerintah Meksiko melakukan penilaian terhadap rumah-rumah 

yang rusak dan mengembangkan basis data terpadu yang mengumpulkan informasi 

geospasial, rincian kerusakan, karakteristik perumahan, dll. Informasi ini digunakan 

oleh PROSPERA untuk menerbitkan bantuan tunai bersyarat melalui kartu debit untuk 

populasi yang terkena dampak, dalam jumlah pembayaran yang bervariasi, tergantung 

tingkat kerusakan rumah. Penerima manfaat baru dibantu melalui proses aktivasi yang 

dapat dilacak dengan cepat dan persyaratan tetap siaga. Koordinasi kelembagaan 

antara otoritas pertahanan sipil dan mitra implementasi PROSPERA diperkuat, dan 

prosedur operasi standar dikembangkan PROSPERA untuk menanggapi keadaan 

darurat di masa depan.

Merespons Topan Yolanda pada 2013, Pemerintah Filipina mengeluarkan setara dengan 

US$12.5 juta antara November 2013 dan Februari 2014 — tiga bulan setelah bencana 

melanda — dalam bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat dari program 

bantuan tunai bersyarat, Pantawid. Selain itu, platform penyaluran uang Pantawid 

dan sistem penargetan nasional telah membantu Program Pangan Dunia (WFP) dan 

Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memberikan manfaat top-up 

kepada rumah tangga penerima Pantawid di daerah yang terkena dampak. Dukungan 

darurat diberikan selama dua bulan dan termasuk memberlakukan legislasi yang telah 

disepakati sebelumnya untuk menghapus persyaratan program reguler selama keadaan 

darurat, Bowen, T. (2015).



90 Berinvestasi Pada Manusia

Kotak 2.4: Pengalaman Bantuan Langsung Tunai/ Bantuan Langsung 
Sementara Masyarakat (BLT/BLSM)

Indonesia memiliki beberapa 

pengalaman mendistribusikan bantuan 

tunai sebagai respons terhadap 

guncangan, sebagian besar ekonomi. 

Program BLT, misalnya, telah membantu 

menambah konsumsi rumah tangga 

miskin menghadapi kenaikan harga 

yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Tahun 2005, pemotongan subsidi 

menaikkan harga bahan bakar untuk 

rumah tangga. BLT yang disalurkan 

dalam empat cicilan selama satu tahun, 

didanai dari penghematan anggaran 

dari pengurangan subsidi, merupakan 

respons pemerintah yang paling 

signifikan terhadap kenaikan harga 

bahan bakar. Bantuan itu ditargetkan 

untuk rumah tangga miskin yang paling 

sedikit mendapatkan manfaat subsidi 

lama dan paling berisiko dari dampak 

negatif konsumsi kenaikan harga. Lebih 

dari 19 juta rumah tangga — lebih dari 

sepertiga seluruh rumah tangga di 

Indonesia saat itu — menerima BLT 

tahun 2005, disalurkan oleh kantor 

pos (PT Pos). BLT yang hampir serupa 

kembali diperkenalkan pada 2008 

ketika terjadi krisis di pasar keuangan 

internasional dan harga pangan yang 

dikombinasikan dengan pengurangan 

subsidi bahan bakar.

BLT telah menambahkan jumlah 

uang tunai pada anggaran rumah 

tangga yang setara dengan sekitar 

15 persen pengeluaran rutin tahun 

2005.99 Bantuan ini lebih dari cukup 

untuk menutupi kenaikan pengeluaran 

untuk bahan bakar. Terdapat sedikit 

peningkatan hasil pendidikan, tenaga 

kerja, dan kesehatan di rumah tangga 

penerima BLT. Bahkan ada dampak 

limpahan kecil BLT pada pengeluaran 

rumah tangga non-BLT. Namun, 

beberapa kanal penyaluran menjadi 

perhatian. Jadwal penyaluran bantuan 

yang dipadatkan, pedoman dan insentif 

yang tidak memadai, kurangnya 

kejelasan akuntabilitas antar lembaga BLT 

dan badan-badan operasional, teknologi yang 

kurang canggih, menyatu dan menimbulkan 

masalah implementasi. Ketiadaan pemantauan 

pengaduan, manajemen informasi, atau sistem 

audit mempersulit perbaikan implementasi 

baik secara langsung atau antara 2005 dan 

2008. Telah diupayakan pengaturan akses 

yang lebih murah ke lokasi pencairan BLT, 

tetapi waktu perjalanan dan biaya tetap tinggi.

Akhir Juni 2013, dan sekali lagi pada November 

2014 dan 2015, Pemerintah Indonesia 

kembali mengurangi subsidi bahan bakar 

dan memberikan kompensasi kepada rumah 

tangga miskin dan hampir miskin dengan BLT 

sementara yang serupa dengan BLT, saat itu 

disebut BLSM.100 Tahun 2013, sekitar 15,5 juta 

(25 persen termiskin, yang dipilih melalui BDT/

DTKS) ditargetkan untuk menerima Rp600.000 

(sekitar US$53) dalam dua fase, setara dengan 

sekitar 11 persen anggaran konsumsi mereka, 

lebih sedikit dibanding BLT sebelumnya. BLSM 

diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, juga 

melalui pengiriman pembayaran oleh PT Pos. 

Dibandingkan dengan BLT sebelumnya (yang 

ditargetkan melalui pemerintah daerah, karena 

BDT/DTKS belum tersedia saat itu), Akurasi 

penargetan BLSM lebih tinggi terhadap 

20 persen populasi termiskin (40 persen 

pada 2013, vs 36 persen pada BLSM 2005), 

meskipun cakupan di antara yang termiskin 

lebih rendah (41 persen vs 50 persen pada 

2005). Secara keseluruhan, aksesibilitas BLSM 

tidak lebih baik dibandingkan BLT. Terlepas 

dari sistem identitas berbasis kartu baru untuk 

penerima BLSM yang memenuhi syarat, akses 

rumah tangga dan individu ke proses BSLM 

tetap sama seperti BLT, dan kendali penerima 

bantuan atas bantuan malah lebih rendah  

tahun 2013 dibandingkan dengan 2005/2006. 

Sekitar seperempat dari penerima BLSM 

periode 2013, misalnya, mengindikasikan 

adanya pemotongan dari bantuan mereka. 

Iterasi respons bantuan tunai darurat untuk 

guncangan ekonomi dan bencana alam di 

masa depan harus belajar dari pencapaian dan 

tantangan implementasi dari BLT dan BLSM.

99 Bank Dunia (2012a) 
100 Bank Dunia (2017a)

Bantuan 
Langsung Tunai 
seperti BLT / 
BLSM telah 
digunakan
untuk mengurangi 
dampak 
guncangan 
ekonomi seperti 
penghapusan 
subsidi dan baru-
baru ini untuk 
melengkapi 
penyesuaian PKH 
dan Sembako 
dalam membantu 
mitigasi
dampak 
kesejahteraan 
yang diantisipasi 
dari COVID-19. 
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Kotak 2.5: Membangun ketahanan 
bencana dalam program Cash for 
Work (CfW) 

Program Jaring Pengaman Produktif (PSNP) 

Ethiopia mencakup program pekerjaan 

umum yang membantu masyarakat 

untuk mengurangi potensi erosi tanah 

dan meningkatkan retensi air dengan 

membangun ladang bertingkat di lereng 

berbukit. Hal ini meningkatkan infiltrasi 

air tanah dan meningkatkan ketahanan 

banjir. Seminggu sekali, petugas melakukan 

kunjungan lapangan untuk memantau 

proyek dan juga menawarkan program 

peningkatan kapasitas bagi peserta program 

untuk meningkatkan keterampilan mereka. 

Program ini menargetkan rumah tangga yang 

dikepalai perempuan dan menyediakan 

layanan penitipan anak sehingga perempuan 

dan pengasuh dapat berpartisipasi Bank 

Dunia (2013c). Selama kerawanan pangan 

meningkat, program ini memperpanjang 

periode kelayakan penerima manfaat 

melebihi enam bulan reguler, sebagai 

peningkatan skala vertikal.

Program Padat Karya Tunai (PKT) atau pekerjaan 
umum biasanya diselenggarakan setelah kejadian 
bencana untuk memberi pekerja yang tidak 
memiliki keterampilan dengan pekerjaan jangka 
pendek (Kotak 2.5). Pekerjaan umum lazimnya 
diterapkan pada proyek-proyek pengelolaan dan 
pemindahan puing-puing , pembangunan dan 
rehabilitasi jalan, serta proyek infrastruktur dasar 
lainnya, seperti pembangunan fasilitas masyarakat, 
perbaikan pasokan air dan infrastruktur sanitasi. 
Kegiatan ini langsung memberikan bantuan 
pendapatan dan sangat dibutuhkan untuk populasi 
yang terdampak, sembari mendukung program 
pemulihan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi 
infrastruktur kritis dan fasilitas publik yang perlu 
segera berfungsi setelah bencana. PKT adalah 
pendekatan yang umum diterapkan di Indonesia, 
termasuk setelah gempa bumi dan tsunami baru-
baru ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Sekitar 18.000 
peserta dari 60 desa berpartisipasi dalam program 
PKT untuk membangun kembali infrastruktur, 
membersihkan tanah, dan memindahkan mayat 
setelah tsunami Samudra Hindia 2004 di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam.

Mirip dengan bantuan tunai, 
program bantuan dalam bentuk 
barang lainnya juga dapat 
diadaptasi untuk mengintensifkan 
manfaat menanggapi bencana 
(Kotak 2.6). Program bantuan 
pangan bersubsidi, Sembako, 
dapat diperluas baik secara 
vertikal maupun horizontal untuk 
memastikan keamanan pangan 
populasi yang terkena bencana. 
Ada konsensus bahwa bagi negara 
yang sebagian besar swasembada 
dalam penyediaan makanan 
sebelum dan setelah bencana serta 

leluasa mengakses pasar lokal yang 
berfungsi, bantuan tunai adalah 
instrumen yang lebih baik dibanding 
menyediakan makanan bersubsidi. 
Di beberapa negara, petani miskin 
menerima benih bersubsidi, pupuk, 
dan input lain dari pemerintah 
untuk menjaga agar kegiatan agraris 
mereka tetap berjalan. Program-
program ini dapat diadaptasi untuk 
membantu para petani pasca 
bencana dan bahkan rekan-rekan 
mereka yang sejahtera, khususnya 
jika ada tujuan lain yaitu pemulihan 
kegiatan pertanian. 
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Kotak 2.6: Program pemberian 
makanan sekolah di Mali

Di Mali, Program Pangan Dunia (World Food 

Program, WFP) melengkapi program nasional 

pemberian makanan sekolah pemerintah 

dengan menyalurkan makanan sekolah gratis 

kepada beberapa ratus ribu siswa. Menyusul 

krisis 2012-2013, akibat konflik di bagian utara 

negara tersebut, WFP menambah dukungan 

yang diberikannya dalam tiga cara: terkadang 

WFP menawarkan dua kali makan sehari 

bukannya satu, memperpanjang penyediaan 

makanan hingga saat liburan sekolah, atau 

memberikan jatah ekstra bagi beberapa murid 

untuk dibawa pulang. Hal ini merupakan 

‘ekspansi vertikal’ karena bantuan darurat 

dapat berfungsi sebagai top-up bagi penerima 

manfaat dari program makanan sekolah yang 

ada. O’Brien dkk. (2018).

Asuransi parametrik juga menawarkan opsi alternatif untuk 
mitigasi hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang 
terkena dampak. Karena sebagian besar kelompok miskin dan 
rentan di Indonesia bekerja di bidang pertanian dan perikanan, 
paparan risiko mereka terhadap bencana tertentu dapat 
dimitigasi dengan asuransi parametrik. Rumah tangga petani, 
misalnya, dapat dilindungi dari guncangan cuaca yang wajar 
melalui asuransi tanaman pertanian, yang tidak mengganti 
kerugian, tetapi ex ante akan membayar ganti rugi saat terjadi 
kondisi cuaca pemicu seperti hujan. Peristiwa alam lainnya yang 
dapat dengan mudah memicu kerugian termasuk angin topan 
dan tsunami untuk nelayan, serta letusan gunung berapi bagi 
petani yang hidup dalam radius tertentu. Desain parameter 
sangat penting karena harus independen, dapat diverifikasi, dan 
sering dilaporkan. Potensi instrumen ini perlu digali lebih jauh.

Salah satu tantangan utama tanggap bencana adalah 
ketersediaan dan kecepatan pencairan anggaran yang 
terkadang membatasi jangkauan bantuan untuk mereka yang 
terkena dampak bencana. Seperti yang ditunjukkan pada Bab 1 
(dengan pengecualian tsunami Aceh tahun 2004), setiap terjadi 
bencana alam besar di Indonesia, biaya kerusakannya melebihi 
US$1-2 miliar per tahun. Secara keseluruhan, alokasi anggaran 
untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ini belum memadai, 
begitu pula akses ke asuransi atau pengumpulan dana. Selain itu, 
kendala anggaran ini diperparah oleh proses penganggaran yang 
rumit, dan bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk dicairkan. 
Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Strategi Pembiayaan 
dan Asuransi Risiko Bencana, yang mengusulkan pembentukan 
pooling fund untuk mengkonsolidasikan dana darurat untuk 

penanggulangan yang juga akan mencakup mekanisme pencairan 
yang telah ditentukan sebelumnya dan dikaitkan dengan program 
perlindungan sosial yang diadaptasi. Pemerintah Indonesia juga 
telah meluncurkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana 
Nasional 2015-2045, yang mengadvokasikan alokasi anggaran 
untuk membangun ketahanan masyarakat dan komunitas 
terhadap guncangan terkait bencana dan iklim dengan 
meningkatkan kesadaran masyarakat dan berinvestasi dalam 
pengurangan risiko bencana untuk rumah tangga miskin.

Berinvestasi dalam teknologi seluler dan manajemen data juga 
dapat meningkatkan kapasitas untuk mempersiapkan dan 
menanggulangi bencana. Teknologi telepon seluler, misalnya, 
dapat mencairkan bantuan uang tunai, mengirimkan peringatan 
dini dan mengomunikasikan kesadaran risiko bencana. DTKS 
telah digunakan oleh berbagai program perlindungan sosial 
unggulan untuk pemilihan penerima manfaat. Namun, DTKS 
tidak cocok untuk pemilihan penerima dalam situasi bencana. 
DTKS dirancang untuk hanya mencakup 40 persen terbawah, 
sementara bencana biasanya akan memengaruhi kelompok 
miskin dan tidak miskin di komunitas yang sama. DTKS, oleh 
karena itu,  perlu mencakup proporsi populasi yang lebih tinggi 
(70 hingga 80 persen) agar dapat berfungsi sebagai dasar bagi 
penanggulangan bencana. Untuk sementra, data dari sistem 
informasi administrasi kependudukan (SIAK) dapat mengisi 
kesenjangan sebelum DTKS dapat meningkatkan cakupannya. 
Karena mayoritas orang Indonesia memiliki nomor identitas 
kependudukan (NIK), DTKS dan SIAK dapat membangun 
mekanisme berbagi data untuk mendukung kebutuhan  
tanggap bencana.
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2.7
Meningkatkan Cakupan 
Bantuan Sosial dan 
Kecukupan untuk 
Kebutuhan Masa Depan
Reformasi sistem bantuan sosial 
dapat membantu memastikan bahwa 
Visi Indonesia 2045 telah memenuhi 
berbagai tuntutan masa depan. Untuk 
memfasilitasi pengentasan kemiskinan 
yang berkelanjutan, mengurangi 
kerentanan dan meningkatkan sumber 
daya manusia, dalam jangka pendek 
hingga menengah, sementara menunggu 
jatuh tempo sistem asuransi sosial, 
jaring pengaman dapat diperluas untuk 
menjangkau pemerataan kesejahteraan 
dan segmen populasi tambahan yang 
rentan. Keterkaitan antara bantuan sosial 
dan asuransi sosial perlu dibuat lebih 
eksplisit, hubungan ini dapat difasilitasi 
oleh perluasan pencatatan sosial dan 
interoperabilitas pencatatan penerima 
manfaat. Seperti telah diulas dalam 

bab ini, masih terdapat kesenjangan di 
sepanjang siklus hidup bantuan sosial, 
terutama untuk lansia dan penyandang 
disabilitas yang saat ini miskin atau rentan. 
Sementara skema pensiun yang baru ( JHT) 
dirancang untuk melindungi populasi usia 
kerja saat ini dari kemiskinan lansia di 
masa depan, ada 5,4 juta lansia dan 3,5 juta 
penyandang disabilitas yang miskin atau 
rentan hari ini yang tidak akan terlindungi 
dari guncangan terkait usia lanjut. 

Terdapat sejumlah opsi kebijakan 
untuk mengisi kesenjangan yang dapat 
dipertimbangkan. Model simulasi 
perlindungan sosial berdasarkan 
metodologi Commitment to Equity (CEQ) 
telah digunakan untuk mensimulasikan 
dampak dari tiga opsi kebijakan:

1

A B C

2

3

Mengintegrasikan program 
PKH dan PIP;

Mengonsolidasikan 
pencairan bantuan 

tunai 

Mengintegrasikan PKH 
dan PIP.

Memperluas jaring 
pengaman

Peningkatan cakupan PKH 
dan Sembako dengan tingkat 

manfaat yang meruncing.

Memberi perlindungan 
sepanjang siklus hidup 

Bantuan uang tunai untuk 
lansia dan penyandang 

disabilitas miskin dan rentan. 

Meningkatkan cakupan PKH 
dan Sembako dengan tingkat 
manfaat yang meruncing; dan

Memperluas cakupan 
bantuan sosial untuk lansia 
dan penyandang disabilitas 

miskin dan rentan.

Agar tetap kompatibel dengan keseluruhan laporan, hasil 
cakupan menurut desil disajikan dalam desil pendapatan yang 
siap dibelanjakan (disposable income). Namun dampak yang 
dibahas memperhitungkan dampak bersih dari pajak dan 
bantuan pada tingkat rumah tangga (seperti pajak pertambahan 
nilai dan cukai yang ada), agar dapat memberikan pandangan 
yang lebih akurat mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap 
kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, dampak yang 

disajikan mengikuti hasil pertumbuhan dan inflasi, yang akan 
memengaruhi perkiraan pengurangan kemiskinan hingga +/- 25 
persen dari besaran yang diperkirakan.101 Pengukuran dampak 
bersifat indikatif, tidak lengkap, besar dan dapat membantu 
memprediksi pengaruh berbagai kebijakan kesejahteraan 
dan cakupan. Opsi-opsi tersebut disajikan dalan berbagai 
jalur kebijakan yang dikembangkan dari yang sebelumnya,  
sebagai berikut:

101 Dalam kasus Model B, dampaknya bisa bervariasi antara 24 dan 39 persen, dan perilaku di tingkat rumah tangga (misalnya, kecenderungan marginal untuk menabung).
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2.7.1 Skenario 
Kebijakan

A
Mengonsolidasikan penyaluran bantuan tunai 
Mengintegrasikan PKH dan PIP

Secara luas, PKH dan PIP menargetkan kelompok 
rumah tangga yang sama, tetapi konvergensi antar 
program relatif rendah. Komponen pendidikan PKH 
dan PIP adalah instrumen yang sangat mirip dalam 
tujuan dan rancangannya. Namun sebagaimana dapat 
dilihat (Gambar 2.14) baik implementasi PIP maupun 
konvergensi penerima PIP dengan PKH masih belum 
memadai. Sementara itu, sistem penyelenggaraan 
PKH (prosedur penargetan, fasilitasi, penyaluran 
pembayaran, pemantauan dan evaluasi) sudah jauh 
lebih canggih. Meskipun PIP mencakup sekitar 5 
juta lebih banyak rumah tangga dibanding PKH, 
efisiensi alokasi keseluruhan PIP kurang berpihak 
pada kelompok miskin dibandingkan PKH (Gambar 
2.8). Selain itu, penerima PKH dipasangkan dengan 
dukungan pendamping dan secara keseluruhan 
menawarkan lebih banyak dukungan dibandingkan 
dengan penerima PIP. 

PKH dan PIP terintegrasi akan mengarah pada 
peningkatan cakupan di antara kelompok 
miskin dan paket manfaat yang lebih memadai. 

Penggabungan kedua program ini akan meningkatkan 
cakupan di antara kelompok miskin hingga sekitar 
10 poin persentase dibandingkan dengan cakupan 
saat ini untuk PKH atau PIP sendiri, karena efisiensi 
alokasi PKH relatif lebih tinggi dan dimasukkannya 
rumah tangga PIP yang tidak menerima PKH ke dalam 
PKH. Melalui integrasi kedua program, rumah tangga 
yang saat ini termasuk 10 persen termiskin yang 
hanya menerima manfaat PIP juga akan mendapatkan 
peningkatan manfaat rata-rata yang diterima, dari 
sekitar 7 persen konsumsi rata-rata ke tingkat manfaat 
yang jauh lebih memadai: 21 persen, tiga kali lipat 
tingkat manfaat saat ini untuk penerima PIP rata-
rata. Dalam merancang merger semacam itu, perlu 
diperhatikan bahwa keluarga miskin dan rentan yang 
memenuhi syarat untuk salah satu program tidak 
dikecualikan. Biaya administrasi dalam menjalankan 
PIP, meskipun kecil, masih dapat dihemat. Dari sudut 
pandang efisiensi, berdasarkan simulasi dengan model 
komitmen terhadap ekuitas, penghapusan PIP ke PKH 
secara bertahap dapat mengurangi jumlah kemiskinan 
hingga sekitar 3 persen. 
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Penerima PIP yang tidak menerima PKH bisa 
menjadi penerima PKH dengan bonus kelulusan 
ketika mengubah tingkat sekolah. Mengingat 
bahwa sekitar 30 persen penerima PIP sudah 
menerima PKH, jumlah yang kira-kira setara dengan 
anggaran tersebut dapat diubah menjadi bonus 
kelulusan, untuk anak-anak yang melanjutkan 
sekolah antara SD, SMP dan SMA. Bonus ini dapat 
membantu Pemerintah Indonesia untuk mengatasi 
angka putus sekolah yang masih ada di antara tingkat 
sekolah, yang paling kentara bagi keluarga miskin 
dan rentan. Penerima PIP yang sudah menerima PKH 
tetap menjadi penerima PKH dan dapat menerima 
bonus kelulusan tambahan ketika meningkatkan 
level sekolah. Untuk menjaga efisiensi alokasi PKH, 
penerima PIP dengan persentil DTKS di atas ambang 
batas tertentu (misalnya 60+, tergantung dari analisis 
sensitivitas) dapat dibebaskan dari merger program 
PKH-PIP jika mereka dianggap cukup mampu. Agar 
hal ini dapat diimplementasikan, perlu dipersiapkan 
mekanisme pengaduan yang memungkinkan mereka 
yang dikecualikan secara otomatis menyampaikan 
keluhan dan meminta dilakukan survei ulang 
indikator kesejahteraan proksi mereka, dan bukan 
tidak mungkin, kembali dimasukkan ke program jika 
diputuskan telah terjadi kesalahan pengecualian.

Pengaturan implementasi sebaiknya dibagi antara 
Kemensos dan Kemendikbud/Kemenag. Sejalan 
dengan pengaturan PKH saat ini, Kementerian Sosial 
dapat bertanggung jawab untuk penjangkauan dan 
pendaftaran, pembayaran, penanganan pengaduan, 
pemantauan dan evaluasi, serta verifikasi kepatuhan 
untuk pra-sekolah (PAUD). Kemdikbud dan Kemenag 
dapat bertanggung jawab untuk verifikasi kepatuhan 
semua penerima program terkait pendaftaran 
sekolah, kehadiran, transisi, dan prestasi akademik 
di semua tingkatan, baik di sekolah reguler maupun 
madrasah. Perlu disepakati mekanisme berbagi 
informasi antara Kemensos dan Kemendikbud untuk 
memastikan bahwa pembayaran manfaat tergantung 
pada kepatuhan terhadap persyaratan. 

PKH dan PIP terintegrasi 
akan mengarah pada 
peningkatan cakupan di 
antara kelompok miskin dan 
paket manfaat yang lebih 
memadai. 
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B
Memperluas jaring pengaman 
Peningkatan cakupan PKH dan Sembako dengan tingkat manfaat yang meruncing

Sementara kemiskinan telah menurun, sekitar 20 
persen populasi Indonesia bertahan tidak miskin 
tetapi rentan menjadi miskin.102  Terjadi pergerakan 
yang cukup besar antara populasi miskin dan rentan, 
dan telah terbukti bahwa setengah dari penduduk 
miskin pada tahun tertentu tidak miskin pada tahun 
sebelumnya. Guncangan yang tidak termitigasi 
melalui bantuan atau asuransi sosial akibat penyakit 
atau kehilangan pekerjaan, akan memengaruhi 
pendapatan siap dibelanjakan (disposable income) 
mereka yang rentan atau bahkan tidak rentan, 
dan dapat menyebabkan mereka jatuh dalam 
kemiskinan.103 Populasi yang rentan belum tentu 
lebih aman secara ekonomi dibanding orang miskin. 
Sebagian besar kelompok rentan tidak terasuransi 
terhadap guncangan kesehatan (40 persen, tingkat 
yang sama dengan kelompok miskin) dan kecil 
peluang mereka dipekerjakan secara formal (masing-
masing hanya 27 persen dan 36 persen, dari kelompok 
miskin dan rentan adalah pekerja formal).104 Segmen 
populasi Indonesia yang rentan, oleh karena itu, 
hanya sedikit lebih baik yang miskin. Pernyataan ini 
mengacu pada kemiringan distribusi konsumsi yang 
relatif datar dari (Gambar 2.18), yang berarti bahwa 
rumah tangga di bawah garis kerentanan tetapi di 

atas garis kemiskinan tingkat kesejahteraannya hanya 
sedikit lebih tinggi daripada mereka yang berada di 
bawah garis kemiskinan.

Rumah tangga tanpa anak juga tidak terlindungi 
secara memadai, karena secara desain mereka 
hanya berhak menerima Sembako dan PBI-JKN. 
Secara desain mereka terlindung dari guncangan 
kesehatan dan hanya dapat menerima paket 
keamanan pangan dasar. Untuk kelompok ini, 
meningkatkan kecukupan Sembako dinomorsatukan, 
diikuti dengan penyertaan dalam program lain seperti 
pengembangan keterampilan (mengingat perbedaan 
kebutuhan dan kerentanan) akan memberikan lapisan 
perlindungan yang sangat dibutuhkan. Pada tingkat 
saat ini, rumah tangga mendapatkan setara dengan 
10 kg beras per bulan, kurang lebih seperempat rata-
rata konsumsi beras (perkiraan konsumsi berkisar 
dari 87 kg hingga 124 kg per orang, per tahun) untuk 
rumah tangga miskin. Manfaat ini hanya memberikan 
tingkat ketahanan pangan minimum bagi rumah 
tangga tersebut. Sesuai rencana saat simulasi ini 
dirancang, Pemerintah Indonesia berencana untuk 
meningkatkan manfaat menjadi Rp135.000, naik 
dari Rp110.000 saat ini.105 Dalam Strategi Nasional 

102 Kemiskinan tahun 2019 mencapai 9,2 persen, sedangkan perkiraan kerentanan terakhir adalah dari tahun 2018, yaitu 20 persen. Ketimpangan telah berkurang dibanding 
tahun-tahun sebelumnya dan berada pada koefisien Gini 38.
103 Bank Dunia (2016a). 
104 Definisi informalitas lama BPS: karyawan tanpa kontrak, pekerja mandiri dan bekerja tanpa dukungan pekerja tetap.
105 Nilai manfaat Sembako kemudian dinaikkan menjadi Rp150.000.

Rumah tangga di bawah garis kerentanan 
tetapi di atas garis kemiskinan tingkat 
kesejahteraannya hanya sedikit lebih 
tinggi daripada mereka yang berada di 
bawah garis kemiskinan.
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Pemerintah Indonesia untuk Mempercepat Pencegahan 
Stunting (StraNas Stunting), ada rencana untuk 
memperkenalkan spektrum makanan yang lebih luas, 
termasuk makanan pokok lokal, seperti jagung, sagu, 
daging (sapi/ayam/ikan), kacang-kacangan (seperti tahu/
tempe), serta buah dan sayuran untuk keluarga dengan 
anak-anak berusia antara 6 dan 24 bulan. Rumah tangga 
tanpa anak masih akan menerima paket bantuan yang 
relatif kecil.

Memperluas jaring pengaman sosial dapat 
meningkatkan inklusi dan mengatasi kesenjangan 
cakupan saat ini. Mengingat bahwa sekitar setengah 
dari kelompok miskin juga rentan tahun lalu dan sekitar 
seperempat penduduk Indonesia setidaknya mengalami 
kemiskinan sekali dalam tiga tahun,106 ada latar 
belakang kebijakan yang konkret untuk memperluas 
cakupan bantuan sosial yaitu untuk mencakup 
15 hingga 20 persen dari populasi, menggunakan 
Sembako sebagai tumpuan. Perluasan cakupan, 
dikombinasikan dengan memperkuat kemampuan 
sistem penargetan untuk mengidentifikasi kesalahan 
inklusi, akan meningkatkan jumlah kelompok miskin 

dan rentan yang termasuk dalam rangkaian 
program-program yang sedang berlangsung, dan 
selanjutnya mengurangi kemiskinan, kerentanan 
dan ketimpangan. Sebagaimana sudah diulas 
dalam bagian sebelumnya, kesalahan inklusi 
bantuan tunai andalan Indonesia relatif rendah. 
Kendati perluasan bantuan sosial berpotensi 
meningkatkan kesalahan inklusi, kesalahan 
eksklusi antara 10 hingga 20 persen termiskin akan 
jatuh secara signifikan di sekitar ambang batas 
kelayakan yang sama, menjadikan bantuan sosial 
justru lebih inklusif melalui perluasan cakupan 
bantuan sosial itu sendiri. Dengan demikian, untuk 
melindungi kelompok miskin dan rentan, sembari 
melanjutkan pengentasan kemiskinan, kerentanan 
dan ketimpangan, jaring pengaman perlu diperluas 
untuk mencakup 15 hingga 25 persen populasi 
termiskin. Idealnya, paket bantuan tunai seperti itu 
akan terdiri dari satu bantuan langsung langsung 
(Sembako) dan satu top-up bantuan bersyarat 
(PKH) untuk memastikan bahwa semua komposisi 
keluarga tercakup secara memadai.

Gambar 2.18: Rata-rata distribusi konsumsi rumah tangga tahunan, kemiskinan, 
kerentanan dan tingkat cakupan target program 

Source: Susenas 2018. 

106 Bank Dunia (2014). 

Garis kerentanan (1,5 x garis kemiskinan) Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga tahunan (dalam juta Rupiah)
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Nilai paket bantuan tunai yang diperluas 
cakupannya dapat dikurangi dan dikaitkan ke 
tingkat kesejahteraan relatif terhadap konsumsi 
rata-rata pada garis kerentanan. Tingkat manfaat 
saat ini untuk program-program yang ditujukan bagi 
kelompok miskin sudah cukup untuk membawa 
rumah tangga miskin di atas garis kemiskinan. Jika 
cakupan diperluas lebih lanjut, tingkat manfaat dapat 
disesuaikan sedemikian rupa sehingga rumah tangga 
rentan diperlakukan sama sehubungan dengan garis 
kerentanan. Implementasi bantuan tunai dua tingkat 
yang meruncing dapat dengan relatif mudah dicapai; 
rumah tangga di bawah ambang batas kesejahteraan 
yang diperkirakan (persentil 15) akan menerima 
manfaat sesuai desain yang berlaku sementara 
rumah tangga antara persentil 16 dan 41 akan 
menerima paket manfaat yang disesuaikan dengan 
posisi mereka relatif terhadap garis kerentanan.

Untuk memperhitungkan posisi relatif 
mereka dari garis kerentanan, bantuan tunai 
ditentukan dalam dua tingkat. Tingkat pertama 
memperhitungkan nilai bantuan PKH dan Sembako 
(BPNT pada saat simulasi) tahun 2019, yang memadai 
untuk membawa rata-rata rumah tangga miskin 
ke atas garis kemiskinan. Tingkat kedua meninjau 
posisi rumah tangga rentan sehubungan dengan garis 
kerentanan dan menentukan paket perlindungan 
yang cukup untuk membawa rumah tangga tersebut 
ke atas garis kerentanan. Untuk membawa rata-
rata rumah tangga rentan ke atas garis kerentanan 
(1,5 kali garis kemiskinan), paket bantuan tunai 
bernilai sekitar 60 persen dari tingkat manfaat 
PKH saat ini dapat ditawarkan kepada keluarga 
rentan dalam persentil desil konsumsi 16 hingga 40. 
Dalam pemodelan kami, tingkat manfaat Sembako 
disesuaikan menjadi Rp135.000 untuk rumah tangga 
yang menerima PKH dan dua kali lipat menjadi 

Rp220.000 untuk rumah tangga bukan 
penerima PKH karena tidak memenuhi 
syarat karena tidak mempunyai anak. 
Tingkat manfaat dianggap memadai karena 
menjembatani kesenjangan konsumsi yang 
dihadapi oleh rumah tangga median relatif 
terhadap garis kemiskinan dan kerentanan. 
Untuk rata-rata rumah tangga miskin dan 
rentan, perbedaan antara konsumsi rata-
rata dan garis kemiskinan dan kerentanan 
masing-masing 18 dan 11 persen.Hal ini 
menunjukkan bahwa banyak rumah tangga 
berada di dekat garis-garis ini dan bahwa 
melalui perluasan cakupan khususnya, 
bagian yang lebih besar dari rumah tangga 
ini dapat diangkat di atas garis-garis ini. 
Ini secara signifikan akan mengurangi 
kemungkinan rumah tangga-rumah tangga 
ini jatuh ke dalam kemiskinan, rata-rata. 
PKH dan BPNT/Sembako yang diperluas107  
akan muncul seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 2.19.

S i n g k a t nya ,  m e m b e r i k a n  pa ke t 
perlindungan yang lebih memadai 
dapat dilakukan dengan memperluas 
p ro g ra m - p ro g ra m  ya n g  s e d a n g 
berlangsung, seperti PKH dan Sembako, 
dan menyesuaikan tingkat manfaatnya. 
Perluasan program akan mencakup lebih 
banyak kelompok miskin dan rentan dengan 
bantuan sosial. Khususnya, cakupan di 
antara populasi yang tidak miskin dan 
tidak rentan (sekitar desil 4 dan ke atas) juga 
akan meningkat secara signifikan, dengan 
asumsi tidak ada perbaikan yang dilakukan 
pada sistem penargetan untuk mengatasi  
kesalahan inklusi.

107 Model PMT yang disimulasikan digunakan untuk memperkirakan di mana penerima manfaat baru akan dialokasikan, dengan 
mempertimbangkan penargetan kinerja program yang ada - untuk Sembako/BPNT, insiden penerima KKS digunakan sebagai 
data dasar mengingat rendahnya cakupan BPNT pada data survei Maret 2018.



99Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

Gambar 2.19: Cakupan PKH dan Sembako untuk penduduk miskin dan rentan: tingkat cakupan 40 
persen, desil pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income)

Sumber: pemodelan CEQ Staf Bank Dunia. 

Manfaat Sembako yang 
meningkat dua kali lipat 
untuk rumah tangga yang 
tidak memenuhi syarat 
untuk program bantuan 
b e r b a s i s  ke l u a r g a ,  d i 
samping perluasan Sembako 
untuk mencakup 40 persen 
populasi, dapat mengurangi 
kemiskinan sebesar 19 
persen dengan total biaya 
sekitar Rp64 triliun. Sesuai 
ke b i j a k a n  ya n g  m a s i h 
berlaku tahun 2020, manfaat 
tambahan dapat dihabiskan 
untuk membeli beras yang 
kualitasnya lebih tinggi, telur 
dan bahan makanan lainnya. 
Secara keseluruhan, perubahan 
kebijakan untuk memperluas 
program PKH dan Sembako 
dengan penyesuaian tingkat 

manfaat akan meningkatkan 
perlindungan  untuk rumah 
tangga baik dengan maupun 
tanpa anak. Reduksi langsung 
tingkat kemiskinan berarti 
akan mengurangi kemiskinan 
sekitar 31 persen. Kerentanan 
akan menurun sekitar 9 
persen dan koefisien Gini akan 
berkurang sekitar 1,4 poin. 
Dampak signifikan ini akan 
menghabiskan total biaya 
Rp124 triliun, jauh berbeda 
dari pengeluaran saat ini yaitu 
sekitar Rp55 triliun untuk PKH 
dan Sembako. Namun, ekspansi 
ini diharapkan bersifat jangka 
pendek, karena kebutuhan 
cakupan akan berkurang ketika 
Indonesia terus tumbuh dan 
kemiskinan serta kerentanan 
berkurang.

Perubahan kebijakan untuk 
memperluas program 
PKH dan Sembako 
dengan penyesuaian 
tingkat manfaat 
akan meningkatkan 
perlindungan.
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C
Memberi perlindungan sepanjang siklus hidup 
Bantuan uang tunai untuk lansia dan penyandang disabilitas miskin dan rentan

Pemberian bantuan tunai kepada 70 
persen penduduk termiskin berusia 
65 tahun108 ke atas akan meningkatkan 
perlindungan, serta mengurangi 
kemiskinan dan kerentanan. Lansia 
miskin dan rentan adalah salah satu 
kelompok yang paling tidak terlindungi 
di Indonesia saat ini. Mereka, pada saat 
yang bersamaan, adalah yang paling 
tidak mampu menghidupi diri mereka 
sendiri melalui pekerjaan dengan upah 
dan oleh karena itu sangat membutuhkan 
jaring pengaman yang memadai. Seperti 
ditunjukkan pada Gambar 2.20,akan lebih 
besar persentase lansia miskin dan rentan 
yang akan menerima dukungan yang 
memadai dibandingkan dengan situasi 
sekarang. Angka cakupan yang disajikan 
di sini termasuk lansia yang ditanggung 
melalui PKH, yang cakupannya pernah 
diperluas hingga mencapai 40 persen dari 

populasi, tetapi juga mencakup mereka 
yang tidak tinggal di rumah tangga 
yang memenuhi syarat PKH hingga 70 
persen dari populasi. Meskipun tidak 
termasuk dalam simulasi ini, lansia yang 
menerima dukungan lansia lain (pensiun 
swasta, pensiun pegawai negeri) tidak 
akan menerima jenis dukungan ini. 
Menyaring kelompok ini, sekitar desil 
ke-7 ke atas, akan memastikan bahwa 
bantuan sosial dan program asuransi 
sosial tetap kompatibel dengan insentif 
dan tidak terjadi duplikasi. Diterapkan 
bersama skenario A dan B, skenario C1 
akan mengurangi kemiskinan secara 
keseluruhan hingga 41 persen dari tingkat 
saat ini. Kerentanan akan berkurang 
sebesar 12 persen dan ketimpangan 
akan turun dengan total 1,8 poin Gini. 
Alternatif ini akan menghabiskan biaya 
gabungan sebesar Rp145 triliun.

108 65 akan menjadi usia pensiun akhir, sebagaimana diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 

C1 
Memperluas 
bantuan 
tunai ke 70 
persen lansia 
miskin dan 
rentan
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C2 Memperluas 
bantuan tunai ke 
70 persen orang 
miskin dan rentan 
yang hidup dengan 
disabilitas

Gambar 2.20: Persentase lansia berusia 65 tahun+ yang menerima bantuan sosial, desil 
pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) 

Gambar 2.21: Persentase penyandang disabilitas yang menerima bantuan sosial, 
desil pendapatan yang siap dibelanjakan

Sumber: pemodelan CEQ Staf Bank Dunia. 

Sumber: pemodelan CEQ Staf Bank Dunia. 

Orang yang hidup dengan penyandang disabilitas 
lebih sering miskin atau rentan karena 
ketidakberuntungan relatif mereka menemukan 
peluang kerja adalah sama dengan mereka yang 
tidak hidup dengan penyandang disabilitas. 
Saat ini, ada sekitar 13,6 persen kelompok miskin 
dan 36,9 persen kelompok rentan yang hidup 
dengan penyandang disabilitas. Memberikan 
kelompok ini paket bantuan sosial yang memadai, 
menggunakan tingkat manfaat program ASPDB saat 
ini, akan melindungi kelompok-kelompok ini dan 
keluarga mereka dari kemiskinan. Dampak yang 
diharapkan dari hal ini, di samping dampak dari 
Model A dan B, adalah berkurangnya kemiskinan 
dan kerentanan secara keseluruhan sebesar 32 
dan 10 persen. Perubahan kebijakan ini akan 
mengurangi ketimpangan sebesar 1,4 poin Gini. 

Total pembiayaan untuk model ini akan 
mencapai Rp129 triliun. Dampak-dampak 
ini lebih rendah dari yang dijelaskan dalam 
C1 karena rendahnya jumlah keseluruhan 
penerima manfaat di bawah cakupan 70 
persen kelompok yang hidup dengan 
penyandang disabilitas. Cakupan sebagai 
hasil dari perluasan pemberian bantuan 
kepada 70 persen kelompok paling 
miskin yang hidup dengan penyandang 
disabilitas, selain penyandang disabilitas 
yang hidup dalam keluarga PKH yang 
telah diperluas untuk mencakup 40 
persen termiskin, akan menghasilkan 
tingkat cakupan dan perlindungan yang 
signifikan, seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 2.21.

Disposable Income Deciles

Desil penghasilan yang siap dibelanjakan

C
ak

up
an

 d
i a

nt
ar

a 
la

ns
ia

C
ak

up
an

Desil pendapatan yang siap dibelanjakan



102 Berinvestasi Pada Manusia

Catatan: Estimasi dampak untuk model B, C1 atau C2 bersifat kumulatif dan 

termasuk model (A termasuk dalam model B misalnya) sebelumnya. Dampaknya 

bersifat indikatif dan dapat berubah karena pertumbuhan tajuk utama, inflasi serta 

pertumbuhan dan inflasi di seluruh rentang distribusi kesejahteraan. Melalui model A 

dan B dan termasuk C1 atau C2 dalam tabel, dampak karena peningkatan kecukupan 

dan perluasan program, hingga 40 persen dari populasi umum dan 70 persen 

populasi lansia dan disabilitas, baik yang sudah ada maupun yang baru dimodelkan. 

Kebijakan yang mengarah pada 
peningkatan inklusi,  cakupan 
dan kecukupan program bantuan 
sosial dapat lebih lanjut mengarah 
pada pengurangan kemiskinan 
(sekitar setengah dari level saat ini, 
diasumsikan tidak ada perubahan), 
kerentanan (sekitar 12 persen), dan 
ketimpangan (pengurangan dalam 
Koefisien Gini sekitar 1,8 poin). 
Melalui model A dan B dan termasuk C1 
atau C2 pada Tabel 2.3, dampak karena 
peningkatan kecukupan109 dan perluasan 
program, hingga 40 persen dari populasi 
umum dan hingga 70 persen dari populasi 
lansia dan penyandang disabilitas, baik 
yang sudah ada maupun yang baru 
telah disimulasikan. Pembahasan di sini 
menyangkut program PKH, Sembako, 
PIP serta bantuan lansia dan disabilitas. 
Opsi kebijakan bantuan sosial tambahan 
ini akan menelan biaya sekitar 1 persen 
dari PDB 2018, sekitar 0,5 persen di atas 
tingkat pengeluaran yang ada, hanya 
untuk PKH, BPNT/Sembako, dan PIP. Jika 
model-model ini diperkenalkan selama 
tiga tahun, belanja tambahan PDB perlu 
ditingkatkan sebesar 0,3 poin persentase 
setiap tahun. Seperti ditunjukkan dalam 
Bab 4, tingkat belanja ini dapat dicapai 
melalui beberapa strategi pembiayaan.

Tabel 2.3: Perkiraan dampak kumulatif dari reformasi bantuan sosial

109 Tingkat manfaat paket simulasi bantuan langsung 
untuk 15 persen termiskin dipertahankan tahun 2019, 
sekitar 28 persen dari konsumsi rata-rata, kecukupan 
paket simulasi untuk 16 hingga 40 persen termiskin 
yang ditetapkan terdiri dari 11 persen dari konsumsi 
rata-rata — tingkat manfaat yang dibutuhkan 
membawa rata-rata rumah tangga dalam kelompok itu 
ke atas garis kerentanan.

Dibandingkan dengan situasi saat ini, dengan sekitar 60 persen dari 10 persen termiskin 
menerima setidaknya satu program (PKH atau BPNT), skenario bantuan sosial yang 
diperluas akan memungkinkan 90 persen kelompok miskin menerima setidaknya 
satu program (PKH, Sembako atau bantuan lansia atau disabilitas). Jaring pengaman 
semacam itu akan jauh lebih inklusif dan protektif daripada jaring pengaman saat 
ini. Seiring dengan waktu, diharapkan bahwa cakupan bantuan sosial dapat kembali 
dikurangi, seiring pertumbuhan yang terus berlanjut, pertumbuhan kelas menengah, 
dan semakin banyak populasi yang dilindungi oleh asuransi sosial.

Menggabungkan PIP 

dengan PKH

Memperluas cakupan 

PKH, BPNT/Sembako 

hingga 40% dengan 

tingkat manfaat yang 

meruncing

Memperluas bantuan 

lansia hingga 70%

Memperluas bantuan 

disabilitas hingga 70%

-4%

-31%

-41%

-32%

-1%

-9%

-12%

-10%

-0.0

-1.3

-1.8

-1.4

A

A+B

A, B + C1

A, B + C2

Model Tingkat 

kemiskinan

Tingkat 

kerentanan

Ketimpangan 

(Gini)
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2.7.2 Rekomendasi Lain

Program-program bantuan sosial unggulan 
juga dapat diadaptasi untuk respons yang lebih 
efektif terhadap bencana alam. Walaupun ada 
beberapa jenis bantuan tanggap bencana yang 
disediakan oleh berbagai lembaga pemerintah 
untuk populasi yang terkena bencana, bantuan ini 
sebagian besar dirancang dan dioperasikan secara 
terpisah dari program-program bantuan sosial 
unggulan, dan seringkali tidak tepat waktu karena 
proses realokasi anggaran. Sistem perlindungan 
sosial negara, terutama program-program bantuan 
sosial, dapat diadaptasi untuk membangun 
ketahanan di antara penduduk miskin dan 
rentan, mendukung korban bencana memenuhi 
kebutuhan dasar, dan lebih cepat membangun 
kembali kehidupan mereka. Pemerintah 
Indonesia baru-baru ini mengembangkan Strategi 
Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana, yang 
bertujuan membentuk pooling fund khusus untuk 
mengelola alokasi anggaran untuk bencana secara 
lebih efisien. Strategi ini menuntut perlindungan 
rumah tangga dan kelompok miskin melalui 
program-program bantuan sosial yang langsung 
terkait dengan pooling fund untuk bantuan pasca-
bencana yang dapat diprediksi. Untuk memastikan 
respons bencana yang lebih baik, rancangan 
program bantuan sosial dan sistem pelaksanaan 
program perlu disesuaikan. Penambahan manfaat 
untuk penerima manfaat program bantuan sosial, 
misalnya, dan perluasan sementara program 
untuk mencakup penerima manfaat baru yang 
terkena dampak bencana, dapat dieksplorasi 
tetapi rancangan program perlu menjadi lebih 
fleksibel. Selain itu, DTKS perlu berinovasi untuk 
memastikan pengumpulan data yang cepat dan 
penilaian kebutuhan yang cepat dari populasi yang 
terkena bencana.

Untuk respons yang lebih komprehensif, 
program-program bantuan sosial perlu 
meningkatkan kemampuannya menanggapi 
g u n c a n ga n  d e n ga n  m e m p e r ke n a l k a n 
fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar 
dalam desain program. Adaptasi desain akan 
memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat 
dalam menanggapi kebutuhan pasca bencana. 
Secara konseptual, suatu program perlu 
diperluas secara horizontal dengan “scaling out” 
mencakup penerima manfaat program non-
reguler yang terkena dampak guncangan dan/
atau diperluas secara vertikal dengan “scaling up” 
dengan meningkatkan jumlah manfaat pada saat 

dibutuhkan untuk penerima manfaat program 
yang ada. Ekspansi vertikal adalah respons 
bencana yang pragmatis dan semakin umum. 
Dengan cara ini, program yang ada seperti 
bantuan tunai dan pekerjaan umum dapat 
dimanfaatkan sebagai saluran untuk dengan 
cepat menyuntikkan bantuan kepada penerima 
manfaat di daerah yang terkena dampak. Di 
sisi lain, ekspansi horizontal membutuhkan 
investasi tambahan dalam sistem pelaksanaan 
yang lebih dinamis. Selain itu, program-program 
bantuan sosial juga dapat membangun ketahanan 
rumah tangga miskin dan rentan sebelum terjadi 
guncangan. Berbagai instrumen perlindungan 
sosial dapat membantu memutus siklus buruk 
kemiskinan dan kerentanan melalui peningkatan 
pendapatan penerima manfaat yang dapat 
diprediksi, meningkatkan akses mereka ke 
layanan dasar, mendiversifikasi pilihan mata 
pencaharian, dan terkadang secara langsung 
mengurangi risiko.

Oleh karena itu, tujuan bantuan sosial 
Indonesia perlu mencakup penanganan 
bencana dan perubahan iklim, selain 
pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. 
Pengembangan Kerangka Perlindungan Sosial 
Adaptif, akan bermanfaat dalam pembentukan 
pendekatan komprehensif untuk ketahanan 
bencana, pengurangan risiko dan respon bencana. 
Kerangka kerja perlu menetapkan fleksibilitas 
dan skalabilitas yang diperlukan untuk dengan 
cepat memperluas dan menyusutkan program 
sesuai kebutuhan, termasuk elemen rancangan 
program (misalnya, cakupan, tingkat manfaat, 
dan jenis bantuan), mekanisme koordinasi yang 
dilembagakan antara pemangku kepentingan 
utama, serta prosedur dan proses yang telah 
ditentukan sebelumnya. Kerangka kerja 
ini idealnya juga terhubung dengan aturan 
penyaluran pembiayaan, memastikan respons 
yang cepat terhadap bencana dan guncangan 
terkait iklim. Kerangka kerja ini juga sebaiknya 
mengeksplorasi langkah-langkah yang lebih 
transformatif untuk meningkatkan pembangunan 
ketahanan bencana jangka panjang, menargetkan 
daerah-daerah rawan bencana yang berisiko 
tinggi, serta mengadvokasi perlindungan 
tambahan bagi kelompok-kelompok rentan, 
termasuk para penyandang disabilitas dan 
mereka yang kehilangan tempat tinggal atau 
menjadi yatim piatu karena peristiwa bencana.
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Memperkuat kontribusi 
bantuan sosial untuk modal 
manusia

Program bantuan sosial berperan penting dalam 
mendukung pengembangan modal manusia 
Indonesia. Seperti ditunjukkan dalam bab ini, 
program PKH dan BPNT telah berdampak signifikan 
terhadap pengembangan modal manusia di 
Indonesia, dan keduanya merupakan bagian inti dari 
Strategi Pemerintah Indonesia untuk Mempercepat 
Pencegahan Stunting (StraNas). Dua evaluasi dampak 
PKH telah menunjukkan bahwa program berhasil 
memperluas akses penerima manfaat ke perawatan 
kesehatan, meningkatkan tingkat imunisasi anak dan 
kunjungan neonatal, serta menurunkan  stunting yang 
parah hingga sekitar 2,7 persen. Anak-anak rumah 
tangga PKH juga 8,8 persen lebih mungkin untuk 
beralih dari SD ke sekolah menengah daripada anak-
anak dari rumah tangga bukan penerima manfaat PKH. 
Namun, masih banyak yang bisa dilakukan. Hingga saat 
ini, misalnya, hubungan antara program bantuan sosial 
dan pendidikan anak usia dini masih sangat terbatas. 
Memperbaiki keterbatasan hubungan ini merupakan 
titik masuk yang penting, karena otak terbentuk dari 
periode prenatal hingga usia lima tahun, dan karenanya 
merupakan tahap penting untuk mengembangkan 
keterampilan-keterampilan kognitif dan perilaku sosial. 
Selama periode ini, kemampuan otak untuk belajar dari 
pengalaman berada pada level tertinggi. Pengalaman 
dan pembelajaran selama periode ini secara langsung 
memengaruhi pencapaian di masa dewasa. Jika masa 
ini terlewatkan, membangun keterampilan akan 
menjadi lebih sulit. Program-program perlindungan 
sosial Indonesia juga dapat berbuat lebih banyak 
untuk memfasilitasi akses ke pekerjaan produktif 
yang memanfaatkan sumber daya manusia. Dukungan 
termasuk program-program mata pencaharian yang 
menciptakan peluang menghasilkan pendapatan, 
program pasar tenaga kerja aktif yang meningkatkan 
keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan 
kemampuan bekerja mandiri.110

Indonesia telah memodernisasi penyaluran 
bantuan makanan. Seperti halnya dengan negara-
negara lain di kawasan ini, terutama India dan Sri 

Lanka, sejak awal kebijakan bantuan sosial Indonesia 
berfokus pada distribusi makanan. Diawali dengan 
Raskin, sekarang Sembako, yang diluncurkan tahun 
1998 dengan tujuan awal menstabilkan harga beras 
dengan mendistribusikan kelebihan pasokan kepada 
penduduk. Seiring waktu, dilakukan upaya-upaya 
untuk menargetkan distribusi kepada kelompok 
miskin dan rentan. Akan tetapi, kebocoran yang 
signifikan dan norma-norma lokal terkait kesetaraan 
horisontal menyebabkan rendahnya efektivitas 
program secara keseluruhan.111 Sejalan dengan tren 
global,112 Pemerintah Indonesia telah mereformasi 
Rastra ke arah BPNT/Sembako untuk mengatasi 
kebocoran, namun sampai saat ini masih menghindar 
dari mengubah program menjadi bantuan tunai 
sepenuhnya. Secara keseluruhan, persentase belanja 
bantuan makanan telah berkurang dari 52 persen 
tahun 2005 menjadi hanya 13 persen pada 2018.113

Namun, dalam jangka panjang, Indonesia dapat 
mengambil manfaat dari penyaluran tunai 
bantuan sosial. Secara regional, bantuan tunai 
adalah instrumen yang disukai, mengingat hanya 
antara 11 dan 13 persen program di kawasan Asia 
Timur, Asia Selatan, dan Pasifik memberikan 
manfaat dalam bentuk makanan.114 Sesungguhnya, 
dalam pengaturan yang tepat, bantuan tunai 
meningkatkan pilihan dan pemberdayaan, sembari 
menggairahkan ekonomi lokal. Dengan kemajuan 
teknologi yang sudah ada di Indonesia berarti 
memberikan uang tunai jauh lebih efektif dari pada 
memberikan makanan. Bukti eksperimental global 
telah menunjukkan bahwa rata-rata bantuan tunai 
lebih hemat biaya dan efektif dibanding penyaluran 
bantuan dalam bentuk natura.115 Walaupun mungkin 
dianggap terlalu dini untuk beralih dari bantuan 
berbasis pangan, sebagian karena volatilitas dan 
tingginya harga pangan serta kaitannya dengan 
kemiskinan, peralihan ini adalah sesuatu yang 
dapat dieksplorasi di masa depan, terutama jika 
tidak ada indeksasi reguler untuk tingkat manfaat  
bantuan tunai.

110 Betcherman dan Moroz (2018). 
111 Bank Dunia (2017a). 
112 Timmer dkk. (2017). 
113 Data Anggaran Kemenkeu. 
114 Bank Dunia(2020b). 
115 Alderman dkk. (2018). 
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2.8
Kesimpulan

Bab ini telah mendokumentasikan 
kemajuan penting dalam perluasan cakupan 
bantuan sosial bagi mayoritas masyarakat 
miskin di Indonesia. Kemajuannya stabil, 
dengan paket bantuan yang beragam sesuai 
kebutuhan prioritas, termasuk ketahanan 
pangan, modal manusia anak-anak, dan 
bantuan bagi para penyandang disabilitas. 
Meskipun demikian, masih diperlukan 
upaya-upaya lebih lanjut untuk memastikan 
paket bantuan minimum untuk semua 
kelompok miskin dan rentan, termasuk 
keluarga tanpa anak dan lansia.

Simulasi yang telah disajikan menunjukkan 
bahwa hal ini adalah tujuan yang layak 
dan dapat dicapai dalam jangka panjang. 
Perubahan tidak selalu membutuhkan 
sumber daya yang t idak dapat 
dipertahankan, hal yang masih merupakan 
tantangan bagi negara besar berpenghasilan 
menengah seperti Indonesia. Realokasi 
manfaat dengan menghindari duplikasi 
dan mengeksploitasi sinergi, seperti 
penggabungan PKH dan PIP, berpotensi 
mencapai lebih banyak dengan anggaran 
kurang lebih sama. Memperluas cakupan 
yang efektif untuk lansia miskin dan 
rentan serta penyandang disabilitas, akan 
membutuhkan sumber daya tambahan, 
tetapi akan dibahas dalam bab-bab berikut, 
semua ini mungkin dengan meningkatkan 
pengumpulan pajak dan koherensi sistem 
perlindungan sosial.

Sistem bantuan sosial juga dapat diperkuat 
untuk memainkan peran tambahan yang 
dibutuhkan, seperti mitigasi dan respons 
bencana, yang semakin relevan untuk 
negara rawan bencana alam seperti 
Indonesia. Demikian pula, program-
program harus lebih responsif gender, 
dengan mengatasi tantangan yang dominan 
memengaruhi perempuan. Fungsi-fungsi 
ini dapat diperluas secara paralel untuk 
menjadikan keseluruhan sistem bantuan 
sosial lebih inklusif dan efektif.
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Asuransi sosial dapat membantu rumah tangga dan individu 
menghadapi guncangan besar yang mempengaruhi sebagian 
besar penduduk. Termasuk di dalamnya yang terkait dengan 
biaya prosedur medis, pengangguran, disabilitas, kematian 
dan usia tua. Jika bantuan sosial bertujuan untuk mengangkat 
masyarakat keluar dari kemiskinan kronis, maka asuransi sosial 
yang efektif memungkinkan rumah tangga untuk menjaga 
kestabilan pola konsumsi dalam siklus kehidupan. Dengan 
menggabungkan risiko (risk-pooling), jaminan sosial dapat 
mengurangi dampak guncangan dengan biaya yang relatif cukup 
rendah terhadap mekanisme koping alternatif seperti asuransi 
mandiri, meminjam atau menjual aset. Selain itu, perlindungan 
ini memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam modal  
manusia dan mata pencaharian mereka, ketimbang menabung 
untuk alasan pencegahan.

Sistem asuransi sosial Indonesia relatif masih baru. Pegawai 
negeri sipil (PNS) adalah segmen masyarakat yang pertama kali 
ditanggung untuk program pensiun dan asuransi kesehatan pada 
1960-an, dan hanya dalam dua dekade terakhir program-program 
untuk pekerja sektor formal swasta mulai dikonsolidasikan. 
UU No. 3/1993 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
mengamanatkan PT Jamsostek sebagai lembaga penyelenggara, 
yang menawarkan tunjangan kecelakaan kerja, asuransi jiwa, 
dan jaminan hari tua. Program-program tersebut terbatas 
pada pekerja sektor formal dan swasta dan hanya mencakup 
sebagian kecil dari masyarakat. Pergeseran penting terjadi ketika 
Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 40/2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No. 40/2004 dimaksudkan 
sebagai dasar untuk mendefinisikan ulang dan mengintegrasikan 
sistem jaminan sosial yang terfragmentasi (Gambar 3.1). UU ini 
mengamanatkan bahwa jaminan sosial dapat diakses tidak hanya 
oleh pekerja formal, PNS dan personil TNI-POLRI, tetapi juga 
bagi mereka yang berada di sektor informal. UU No. 40/2004 
yang memperkenalkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
diperkuat oleh UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Soial (BPJS), yang menjabarkan rincian kelembagaan 
sistem jaminan sosial di masa depan.

3.1
Pengantar dan evolusi 
asuransi sosial di 
Indonesia

Jika bantuan 
sosial bertujuan 
untuk mengangkat 
masyarakat keluar 
dari kemiskinan 
kronis, maka asuransi 
sosial yang efektif 
memungkinkan rumah 
tangga untuk menjaga 
kestabilan pola 
konsumsi dalam siklus 
kehidupan.
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Sebagai pedoman implementasi, 
Pemerintah Indonesia meluncurkan 
peta jalan untuk SJSN Kesehatan dan 
SJSN Ketenagakerjaan.116 Sementara 
itu, UU No. 24/2011 mengamanatkan 
pembentukan BPJS Kesehatan dan 
BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola 
program SJSN Kesehatan dan program 
SJSN Ketenagakerjaan. Kedua BPJS 
adalah badan hukum publik nirlaba. BPJS 
Kesehatan mulai menawarkan program 
asuransi kesehatan pada 1 Januari 
2014, sementara BPJS Ketenagakerjaan 
memulai SJSN Ketenagakerjaan yang 
mencakup perlindungan atas risiko usia 
tua, disabilitas, kematian, dan kecelakaan 
kerja pada 1 Juli 2015.

SJSN memperluas perlindungan 
terhadap guncangan terkait kesehatan 
untuk semua pekerja Indonesia, baik 
formal maupun informal. Sebaliknya, 
program asuransi lainnya dimandatkan 
pada segmen pekerja tertentu saja. BPJS 
Ketenagakerjaan mengelola empat 
program, yaitu Jaminan Kecelakaan 
Kerja ( JKK), Jaminan Kematian ( JKM), 
Jaminan Hari Tua ( JHT), dan Jaminan 
Pensiun ( JP). Semua pekerja penerima 
upah (PPU) dapat berpartisipasi dalam 
keempat program yang ditawarkan, 
tetapi pekerja bukan penerima upah 
hanya dapat mengikuti tiga program saja, 
kecuali program pensiun. 

116 Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74/2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.
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Tabel 3.1: Program-program asuransi sosial unggulan, 2019

Mencegah guncangan 

kesehatan

Layanan kesehatan dan 

uang tunai untuk cedera 

dan/atau kematian terkait 

pekerjaan 

Manfaat uang tunai untuk 

ahli waris dalam hal 

kematian peserta

Memastikan peserta 

memiliki tabungan 

saat memasuki masa 

pensiun atau dalam 

kondisi disabilitas total 

permanen.

Memastikan kondisi 

kehidupan yang layak 

bagi para peserta pasca-

pensiun atau dalam 

kondisi disabilitas total 

permanen

Pembebasan biaya 

layanan kesehatan

Perawatan medis, 

layanan perawatan 

di rumah, dan uang 

tunai5

Hibah kematian 

dan hibah 

pemakaman 

sebesar Rp42 juta 

dan beasiswa anak 

hingga Rp174 juta6

Lumsum 

pembayaran tunai 

saat pensiun6

Pembayaran tunai 

bulanan

268 juta

orang1

120 juta

orang2

45 juta

orang3

223 juta; 83% 

(2019)

17,8 juta4; 

15% (2017)

15,4 juta; 12% 

(2018)

11,8 juta; 26% 

(2018)

5% dari pendapatan 

bulanan (gaji) atau Rp 

42.000-Rp 160.000 

(tidak berupah dan 

bukan pekerja)

0,24%–1,75% dari 

pendapatan bulanan

0,3% dari pendapatan 

bulanan (gaji) atau Rp 

6.800 (tidak berupah)

5,7% dari pendapatan 

bulanan (gaji) atau 

sekitar 2% (tidak 

berupah)

3% dari pendapatan 

bulanan 

BPJS Kesehatan

BPJS 

Ketenagakerjaan

JKN 

(Jaminan 

Kesehatan 

Nasional)

JKK 

(Jaminan 

Kecelakaan 

Kerja)

JKM 

(Jaminan 

Kematian)

JHT 

(Jaminan 

Hari Tua)

JP (Jaminan 

Pensiun)

Program Cakupan 
yang 
ditargetkan

Cakupan yang 
memenuhi 
syarat

Jumlah iuran Badan 
Pelaksana

Tujuan Deskripsi 
manfaat

Sumber: Kompilasi staf Bank Dunia

1 Total jumlah total Juli 2019 termasuk PBI. 2 Penduduk yang bekerja pada tahun 2018; 3 jumlah pekerja formal tidak termasuk pegawai negeri sipil pada tahun 2018; 4 data 
tahun 2017, tidak termasuk pekerja konstruksi;  5tergantung pada tingkat keparahan cedera (kecacatan) dan pendapatan bulanan; 6peraturan yang memungkinkan penarikan 
dini mencakup pemutusan hubungan kerja dan pengunduran diri sebagai bentuk pensiun.

Catatan: Pasal 1 dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN menyatakan definisi dan batasan SJSN. UU tersebut menyatakan bahwa “asuransi sosial adalah mekanisme 
pengumpulan dana wajib yang berasal dari iuran dan digunakan untuk melindungi dari risiko sosial-ekonomi” Pasal 1 (3). Lebih lanjut, undang-undang ini mendefinisikan 
“pekerja adalah individu yang bekerja dan yang menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain, Pasal 1 (11).
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Undang-undang ketenagakerjaan utama 
Indonesia adalah UU No. 13/2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yang dikeluarkan pada 25 
Maret 2003.117 Undang-undang ketenagakerjaan 
ini mengatur pesangon, prosedur pemutusan 
hubungan kerja, cuti tahunan dan cuti orangtua 
(parental leave). Seperti di banyak negara tanpa 
asuransi pengangguran, pembayaran pesangon 
digunakan untuk menahan dampak yang muncul 

ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Namun, 
bukti terbaru dari survei IFLS menunjukkan 
bahwa pesangon efektif hanya diterima oleh 
kurang dari 30 persen pekerja sektor formal 
karena ketidakpatuhan pemberi kerja. Jumlah 
yang menerima kompensasi penuh seperti yang 
diamanatkan justru lebih kecil lagi. Sementara 
itu, pekerja sektor informal tidak dicakup dalam 
undang-undang (UU No.13 / 2003).

117 Undang-undang penting lainnya mengatur hubungan kerja termasuk (i) Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Upah; (ii) UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja; (iii) 
UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (iv) UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja; (v) UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Pekerja; dan (vi) UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selain itu, berbagai peraturan lain telah diadopsi, seperti peraturan presiden, 
peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Otoritas provinsi dan kabupaten menetapkan upah minimum, yang dapat bervariasi berdasarkan sektor. Indonesia juga telah 
mengesahkan 20 konvensi ILO, termasuk seluruh delapan konvensi dasar.

Gambar 3.1: Transisi dari pengaturan kelembagaan lama ke baru untuk jaminan sosial

Sumber: Peta Jalan SJSN 2013-2019

sebagai % upah, dibayar oleh

Kesehatan
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Reformasi jaminan sosial yang dimulai 
pada tahun 2014 telah melalui berbagai 
proses rasionalisasi kerangka hukum 
dan pengaturan kelembagaan untuk 
asuransi sosial di Indonesia. Namun 
demikian, fragmentasi masih tetap ada 
dalam skema pensiun. Disaat asuransi 
kesehatan untuk semua penduduk 
Indonesia kini terintegrasi dalam satu 
kelompok dan dikelola oleh satu badan 
penyelenggara, masih terdapat tiga skema 
pensiun yang terpisah untuk masing-
masing PPU, yakni bagi pekerja sektor 
formal, PNS dan TNI-POLRI. UU SJSN 
bertujuan untuk mengintegrasikan ketiga 
program pensiun ini selambatnya pada 
tahun 2029. Manfaat jaminan kesehatan 
dibiayai dari iuran dan tujuannya adalah 
bahwa bantuan dari anggaran pusat hanya 
akan diperlukan untuk pembayaran iuran 
masyarakat miskin.

Untuk jaminan kesehatan, besaran 
iuran ditetapkan dalam peraturan 
presiden yang diperbarui secara 
berkala.118 Peraturan ini merinci jumlah 
iuran untuk peserta berdasarkan beberapa 
kategori, yaitu mereka yang ditetapkan 
sebagai miskin dan karena itu memenuhi 
syarat untuk menerima subsidi penuh 
pemerintah, disebut sebagai Penerima 
Bantuan Iuran (PBI), pekerja sektor publik, 
pekerja penerima upah, pekerja bukan 
penerima upah (PBPU), bukan pekerja, 
pensiunan, dan keluarga. Segmen PBI-
JKN adalah pertemuan antara asuransi 
sosial dan bantuan sosial, dan iuran yang 
dibayarkan oleh pemerintah dihitung 
sebagai belanja bantuan sosial.

Metode penentuan besaran iuran untuk 
program asuransi sosial diuraikan 
dalam UU SJSN. Aturan yang berbeda 
berlaku bagi PPU, PBPU (mereka yang 
tidak menerima pendapatan reguler atau 
dibayar dalam bentuk natura/in kind), dan 
kelompok miskin seperti yang ditunjukkan 
pada Tabel 3.2. Namun yang umum 
berlaku untuk keempat program adalah 
PPU membayar iuran dengan persentase 
dari gaji, sementara PBPU membayar 
dengan jumlah yang tetap.

118 Terbaru adalah Peraturan Presiden No. 82/2018. 
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Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Pensiun (JP)

Kesehatan, PNS, TNI dan POLRI 

- (JKN) 

Kesehatan (PPU lainnya)

Kecelakaan Kerja

Tunjangan Kematian

Tabungan Hari Tua

Kesehatan

Kecelakaan Kerja

Tunjangan Kematian

Kecelakaan Kerja

Tunjangan Kematian

Tabungan Hari Tua

Kesehatan

0,24% - 1,74% penghasilan bulanan, tergantung 

pada risiko

0,3% penghasilan bulanan

5,7% penghasilan bulanan

3% penghasilan bulanan

5% gaji pokok yang mencakup pasangan dan 

hingga 3 anak

5% upah, dengan pagu Rp12 juta, mencakup 

pasangan dan hingga 3 anak

Rp10.000 - Rp207.000 tergantung pada 

pendapatan bulanan

Rp6.800

Rp20.000 - Rp414.000 tergantung pada 

pendapatan bulanan

Rp42.000 – Rp160.000 Tergantung pada kelas 

rumah sakit.

Tergantung pada nilai konstruksi

Rp333.000 atau Rp370.000 untuk maks. 

5 bulan sebelum keberangkatan, maks. 24 

bulan di luar negeri, dan maks. 1 bulan setelah 

kedatangan di Indonesia

Rp105.000 - Rp600.000 tergantung 

penghasilan

tRp42.000 – Rp160.000 Tergantung pada 

kelas rumah sakit. Peserta hanya ditanggung 

sementara di dalam negeri.

Pengusaha

3,7% dibayar oleh pemberi 

kerja, 2% dibayar oleh pekerja

2% dibayar oleh pemberi kerja, 

1% dibayar oleh pekerja

4% dibayar oleh pemberi kerja, 

1% dibayar oleh pekerja

Pekerja 

Pemberi kerja

Pekerja

Pekerja

Pekerja 

Penerima 

Upah (PPU)

Pekerja 

Bukan 

Penerima 

Upah (PBPU)

Pekerja 

konstruksi

Pekerja 

migran

Segmen Iuran Pembayar IuranProgram

Sumber: kompilasi staf Bank Dunia. 

Tabel 3.2: Tarif iuran untuk skema SJSN
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Setidaknya ada sembilan kementerian 
yang terlibat dalam implementasi SJSN. 
Kementerian Kesehatan dan Kementerian 
Tenaga Kerja bertanggung jawab atas 
aspek teknis pelaksanaan SJSN Kesehatan 
dan SJSN Ketenagakerjaaan. Dari sudut 
pandang regulasi, dua kementerian 
tersebut adalah kementerian yang dapat 
mengusulkan rancangan peraturan terkait 
kedua program. Lembaga penyelenggara, 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
keduanya diawasi oleh Dewan Jaminan 

Sosial Nasional (DJSN) dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab 
untuk hal-hal yang berkaitan dengan 
pengelolaan dana dan investasi, serta 
mengawasi pensiun sektor swasta. PT 
Taspen masih mengelola asuransi dan 
pensiun terkait ketenagakerjaan untuk 
PNS, sementara PT Asabri melakukan hal 
yang sama untuk personel TNI dan POLRI. 
Gambar 3.2 menunjukkan serangkaian 
institusi yang terlibat dalam implementasi 
jaminan sosial di Indonesia.

Presiden

Pembuat Kebijakan

Dewan Jaminan Sosial Nasional 

(DJSN)

Pengawas Eksternal

Kementerian 

Kesehatan

Kementerian 

Keuangan

Administrator

Kementerian 

Ketenagakerjaan

Kementerian 

Sosial

Kementerian 

Pertahanan

Otoritas Jasa 

keuangan 

(OJK) 

Badan 

Pemeriksa 

Keuangan 

(BPK)

BPJS Kesehatan

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Pemerintah 

Daerah 

Instansi terkait 

lainnya 

Lembaga lain 

K
em

en
te

ri
an

 K
oo

rd
in

at
or

 P
en

ge
m

b
an

ga
n 

M
an

us
ia

 d
an

 K
eb

ud
ay

aa
n 

(K
em

en
ko

 P
M

K
)

Gambar 3.2: Pengaturan kelembagaan untuk asuransi sosial di Indonesia

Sumber: Staf Bank Dunia berdasarkan SJSN
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Pe n ga t u ra n  ke l e m ba ga a n 
SJSN kompleks dan masih 
berkembang . Dua lembaga 
yang bertanggung jawab untuk 
implementasi berada pada tahap 
pengembangan yang berbeda 
dalam hal cakupan kepesertaan, 
dimana BPJS Ketenagakerjaan 
masih tertinggal secara signifikan. 
Dalam hal kesinambungan 
keuangan, tantangan untuk 
BPJS Kesehatan membutuhkan 
penanganan segera dibandingkan 
skema pensiun yang masih ‘muda’. 
Sementara itu, kecukupan manfaat 
kedua program, meskipun diukur 
secara berbeda, masih dapat 
ditingkatkan. Bagian selanjutnya 
dari laporan ini mengulas 
tiga dimensi penting program 
BPJS: cakupan kepesertaan, 
keberlanjutan finansial, dan 
kecukupan manfaat. Diulas pula 
pengalaman pelaksanaan JKN 
sampai saat ini. Bagian 3.4 fokus 
pada kecukupan dan keberlanjutan 
skema pensiun PNS.

3.2
Program-program BPJS 
Ketenagakerjaan

Meskipun penambahan kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan telah meningkat dalam 
dekade terakhir, jumlahnya masih relatif 
sangat rendah jika dibandingkan dengan 
jumlah populasi usia kerja dan total pekerja 
penerima upah. Gambar 3.3 menunjukkan 
pertumbuhan pesat selama dekade 
terakhir dalam hal jumlah pekerja yang 
ditanggung untuk risiko jangka pendek, yaitu 
kecelakaan kerja dan tunjangan kematian. 
Ini menyiratkan bahwa dari total 127 juta 
populasi pekerja, hanya sekitar 22 persen 
diantaranya yang telah dilindungi dari risiko 

kecelakaan kerja dan kematian. Persentase 
untuk program JHT sedikit lebih rendah karena 
di dalamnya tidak termasuk pekerja konstruksi. 
Untuk program JP, hanya sekitar 13 juta pekerja 
yang aktif membayar iuran, atau lebih kurang 10 
persen dari total pekerja, meskipun sebanyak 
19 juta orang telah terdaftar. Hal yang perlu 
digarisbawahi, kewajiban membayar iuran 
untuk skema JP sebenarnya berlaku bagi 23,5 
juta PPU di perusahaan besar dan menengah 
(sisanya bekerja di usaha-usaha kecil), hal ini 
menyiratkan tingkat ketidakpatuhan lebih dari 
40 persen.

Gambar 3.3: Pertumbuhan peserta program BPJS Ketenagakerjaan (tidak 
termasuk pekerja konstruksi), persentase dari populasi pekerja 

Sumber: perhitungan staf Bank Dunia. Persentase untuk JP hanya untuk pekerja penerima upah. 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4, 
total cakupan pensiun — termasuk PNS dan 
dan personel TNI-POLRI menambah sekitar 
5.5 juta pekerja — jumlah yang terbilang 
rendah jika dibandingkan dengan negara-
negara dengan tingkat pendapatan yang 
sama. Bahkan jika tren kenaikan ini berlanjut 
dan jika semua karyawan penerima upah 
di perusahaan besar dan menengah mulai 
membayar iuran, sebagian besar pekerja dan 
keluarga mereka akan tetap tidak terlindungi 
dan tanpa jaminan pensiun. Hal ini sangat 

kontras dengan asuransi kesehatan, yang 
mungkin segera mencapai cakupan kepesertaan 
semesta. Pada saat Indonesia mencapai tingkat 
pendapatan yang pada umumnya dibarengi 
dengan cakupan kepesertaan yang tinggi, 
sebagian besar penduduk sudah akan berusia 
lanjut. Jika terus bergantung pada jaminan 
pensiun tradisional yang mensyaratkan 
formalitas pekerjaan untuk kepesertaan, 
Indonesia akan kalah dalam menyeimbangkan 
antara cakupan pensiun dan populasi yang 
semakin menua. 

Dalam hal 
kesinambungan 
keuangan, 
tantangan untuk 
BPJS Kesehatan 
membutuhkan 
penanganan segera 
dibandingkan 
skema pensiun 
yang masih ‘muda’. 

3.2.1 Cakupan
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Gambar 3.4: 
Tingkat cakupan 
lintas negara 
dan tingkat 
pendapatan

Sumber: basis data pensiun Bank Dunia. 

Manfaat disabilitas permanen dan 
disabilitas sementara yang terkait dengan 
pekerjaan juga mencakup kompensasi 
pendapatan dari program JKK dan 
pembayaran sekaligus dari program JHT. 
Manfaat disabilitas yang disebabkan oleh 
pekerjaan diberikan berdasarkan penilaian 
medis dengan tarif yang diatur oleh 
undang-undang dan peraturan pelaksana 
lainnya. Tunjangan kematian dibayarkan 
kepada ahli waris peserta dan terdiri dari 
kompensasi lumsum, kompensasi berkala, 
biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan 
anak-anak untuk peserta yang meninggal 
karena sebab alamiah. Hanya mereka yang 
telah berkontribusi setidaknya selama 
lima tahun yang dapat mengakses manfaat 
ini. Program JHT memberikan manfaat 
dalam bentuk uang tunai sebesar nilai 
total akumulasi iuran ditambah dengan 
hasil pengembangan investasi (bunga), 
dibayarkan secara sekaligus kepada 
mereka yang mencapai usia 56 tahun, ahli 
waris, dan mereka yang menderita cacat 
tetap total. Penarikan juga dapat dilakukan 
ketika seseorang mengundurkan diri atau 
diberhentikan oleh perusahaannya.

Tingkat manfaat jangka pendek dari 
JKK dan JKM yang diberikan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan sejalan dengan praktik 

internasional. Tantangan kecukupan yang 
utama lebih cenderung diakibatkan oleh 
kurangnya kesadaran atau pemahaman 
peserta tentang pertanggungan jaminan 
yang disediakan, yang telah menyebabkan 
jumlah klaim manfaat yang rendah. 
Ada dua jenis bukti untuk ini. Pertama, 
rasio klaim tetap rendah bahkan sampai 
tahun keempat program. Dalam kedua 
program, rasio klaim terhadap pendapatan 
iuran adalah kurang dari sepertiga, 
menghasilkan surplus tahunan yang 
tidak disengaja. Meskipun kondisi ini 
dapat menunjukkan bahwa perhitungan 
aktuaria mengasumsikan tingginya tingkat 
kecelakaan kerja yang tidak realistis, 
sementara angka-angka untuk klaim 
kematian jauh lebih rendah daripada 
jumlah kematian yang mungkin muncul 
jika dihitung berdasarkan tingkat kematian 
yang digunakan saat ini.119 Dengan 
mengasumsikan usia pembayar iuran 
adalah antara 25-45 tahun, jumlah klaim 
harus setidaknya tiga kali lipat dari jumlah 
dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 
2020 pemerintah telah mengumumkan 
peningkatan manfaat JKM dan JKK tanpa 
ada kenaikan iuran.120 Jika dan ketika 
tingkat klaim aktual mencerminkan tingkat 
klaim yang diharapkan, pengeluaran akan 
meningkat secara signifikan. 

3.2.2   Kecukupan

119 Tingkat kecelakaan kerja terbilang rendah jika dibandingkan dengan skema di Malaysia dan Thailand.  
120 Tunjangan kematian telah dinaikkan dari 16,2 juta menjadi Rp20 juta. Bantuan pemakaman telah meningkat dari 
Rp3juta menjadi Rp10juta dan pembayaran berkala telah ditingkatkan dari Rp4,8 juta menjadi Rp12juta.
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Sebaliknya, anuitas yang menjadi 
tujuan program jaminan pensiun adalah 
jaminan jangka panjang terhadap 
penurunan produktivitas di hari tua, 
serta asuransi seumur hidup. Pensiun 
ini dimaksudkan untuk menggantikan 
bagian dari pendapatan yang diperoleh 
seseorang selama tahun-tahun kerja 
mereka sehingga konsumsi mereka tidak 
berkurang dramatis ketika mereka bukan 
lagi pekerja aktif. Dalam skema pensiun 
manfaat pasti (defined benefit, DB), jumlah 
yang diganti tergantung dari masa bakti 
seseorang.  

Jaminan pensiun yang dijalankan 
oleh BPJS dirancang sebagai skema 
campuran karena mencakup manfaat 
pasti (defined benefit, DB) dan iuran 
pasti (defined contribution, DC). Tabel 
3.3 menunjukkan parameter dari dua 
elemen sistem pensiun SJSN. Skema 
pertama adalah skema iuran pasti, JHT, 
dengan tingkat iuran 5.7 persen. Skema 
kedua adalah skema manfaat pasti ( JP) 
di mana manfaatnya sama dengan 1 
persen dari upah rata-rata seumur hidup 
pekerja dikalikan dengan jumlah tahun 
masa bakti. Tabel 3.3 juga menunjukkan 
bahwa ada pensiun minimum dan 
maksimum, dan bahwa untuk menerima 
pensiun, diperlukan masa bakti 15 
tahun. Kemudian, usia pensiun untuk 
skema JP dijadwalkan akan meningkat 
hingga mencapai usia 65 tahun pada 
2043. Menariknya, usia kelayakan skema 
jaminan hari tua— peninggalan dari 
periode pra-SJSN— tidak dijadwalkan 
untuk naik melampaui level saat ini yaitu 
56 tahun.   

N/A

N/A

Upah bulanan (termasuk 

tunjangan).

N/A

N/A

N/A

N/A

5,7% (3,7% pengusaha + 2% 

pekerja)

56 tahun dibayar sebagai 

lumsum. Atau dibayar ketika 

seseorang dinon-aktifkan secara 

permanen, meninggal dunia atau 

meninggalkan Indonesia untuk 

selamanya.

Akumulasi saldo dibayarkan 

sebagai lumsum untuk ahli waris

Akumulasi saldo dibayarkan 

sebagai lumsum untuk ahli waris.

100% penarikan dana diizinkan 

jika disabilitas permanen.

1%

15

Rata-rata seluruh masa kerja.

Inflasi

Rp319.450 

Rp3.833.000 

Inflasi

3% (2% pengusaha +1% pekerja), 

ditinjau setiap 3 tahun sekali. 

Diharapkan meningkat menjadi 

8% pada tahun 2066.

56 tahun pada 2017, akan 

ditingkatkan menjadi 57 tahun 

pada 2019, maka setiap tiga 

tahun, usia pensiun akan 

bertambah satu tahun hingga 

mencapai 65 (pada 2043).

50% dari pensiun

50% dari rumus manfaat yang 

digunakan untuk perhitungan 

manfaat disabilitas.

Manfaat dihitung sesuai formula 

pensiun di mana tahun iuran = 

maks (tahun sebenarnya, 15).

Tingkat akrual

Minimum tahun 

pelayanan

Basis upah

Valorisasi

Pensiun bulanan 

minimum (2017)

Pensiun bulanan 

maksimum (2017)

Indeksasi pensiun

Tingkat iuran

Usia pensiun

Tunjangan ahli waris 

- pasca pensiun

Tunjangan ahli waris 

- pra-pensiun

Manfaat disabilitas

Skema pensiun (JP): 

Skema DB

Jaminan Hari Tua 

(JHT): Skema DC

Tabel 3.3: Parameter skema tabungan dan pensiun hari tua

Sumber: kompilasi staf Bank Dunia.
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Pekerja penerima upah yang ditanggung oleh SJSN yang 
mencapai usia pensiun dengan masa bakti kurang dari 15 
tahun hanya akan menerima total iuran mereka ditambah 
hasil pengembangan investasi dan dibayarkan secara lumsum. 
Mereka yang pensiun setelah masa bakti minimal 15 tahun akan 
menerima pensiun seumur hidup yang dihitung berdasarkan 
parameter yang dimuat dalam tabel 3.3. Hal ini berarti bahwa ada 
kesenjangan yang tajam antara mereka yang mencapai periode 
masa iur 15 tahun dan mereka yang tidak. Berdasarkan tingkat 
iuran saat ini, pekerja yang menerima pensiun mendapatkan 
pengembalian antara dua hingga tiga kali lipat dari angkatan-
angkatan awal yang pensiun atau mereka yang tidak memiliki 
masa bakti selama 15 tahun terlepas dari kapan mereka pensiun.

Pekerja yang memenuhi aturan 15 tahun akan menerima 
anuitas dari skema DB ( JP) dan manfaat lumsum dari skema 
JHT mereka. Total pendapatan pensiun mereka akan mencakup 
kedua elemen. Pengaturan DB/DC gabungan seperti ini ditemukan 

di banyak negara. Tingkat penggantian (replacement rate, RR) JP 
diperoleh sesuai dengan formula dan memperhitungkan masa 
kerja. Formula JP menentukan tingkat akrual 1 persen per tahun 
masa kerja, dikalikan dengan rata-rata upah selama masa kerja. 
Dengan demikian, setelah 40 tahun membayar iuran, pensiun 
akan sama dengan 40 persen dari upah rata-rata seumur hidup. 
Di sebagian besar negara yang menggunakan periode rata-rata 
yang panjang, upah di masa lalu ‘dinilai kembali’ atau ‘divalorisasi’ 
untuk mempertimbangkan fakta bahwa upah telah berangsur 
naik selama beberapa dekade sebelumnya. Biasanya, upah di 
masa lalu dikalikan dengan akumulasi pertumbuhan upah 
nominal selama periode yang sama sebelum rata-rata dihitung. 
Jadi, jika upah awal adalah 100 pada tahun 2020 dan pekerja 
mencapai usia pensiun pada tahun 2060, dan selama periode itu 
upah telah naik sebesar 5 persen nominal per tahun, upah awal 
100 akan ‘direvaluasi’ sebesar 1.05^40 sehingga menghasilkan 
700 untuk keperluan perhitungan pensiun. Di Indonesia, alih-
alih upah, inflasi (prices) justru digunakan untuk merevaluasi 

121 Dalam contoh ini, diasumsikan bahwa pekerja telah berkontribusi selama 40 tahun. Sebagian besar pekerja tidak akan bisa berkontribusi penuh karena berbagai alasan 
sehingga tingkat penggantian di sini dapat dianggap sebagai batas atas.
122 Faktor anuitas yang wajar secara aktuaria akan berubah seiring waktu seiring meningkatnya usia harapan hidup. Laporan ini menggunakan angka kematian pada tahun 
2020. Karena harapan hidup akan meningkat di masa depan, perlu peningkatan besaran iuran untuk memberikan tingkat penggantian (RR) yang sama.
123 Perhitungan kami mengasumsikan usia pensiun 65 tahun, pertumbuhan upah riil 2 persen, inflasi 2 persen, pengembalian investasi riil 3,5 persen, biaya administrasi 0,5 
persen dari manfaat, yang memberikan pengembalian investasi bersih riil 3 persen. Tingkat pengembalian dihitung dengan asumsi bahwa individu menerima anuitas yang  
diindeks mulai usia 65.

Source:  BPJS Employment Administrative Data (2019).

Gambar 3.5: Penarikan JHT (Jaminan Hari Tua) telah meningkat tajam sejak Peraturan Pemerintah No. 60/201517
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kembali upah masa lalu. Ini adalah pilihan parameter penting 
karena, dengan pertumbuhan upah riil yang signifikan, 
penggunaan inflasi/prices untuk menilai upah di masa lalu akan 
menghasilkan  tingkat penggantian yang jauh lebih rendah. 
Sebagai contoh, dengan pertumbuhan upah riil 2 persen, 
tingkat penggantian gaji akhir akan turun dari 40 persen (jika 
menggunakan valorisasi upah) menjadi 28% jika valorisasi 
dilakukan menggunakan tingkat inflasi.121

Program tabungan hari tua JHT dirancang untuk 
menambah pendapatan pensiun melalui skema iuran 
pasti (defined contribution, DC) yang didanai penuh 
(fully-funded). Dengan demikian, tingkat penggantian yang 
dapat dihasilkan oleh komponen iuran pasti 5,7 persen dapat 
diperkirakan dengan memproyeksikan akumulasi saldo setelah 
40 tahun masa iur ditambah bunga dan kemudian mengubah 
jumlah ini menjadi anuitas yang wajar secara aktuaria.122 
Dengan menggunakan asumsi-asumsi yang baik,123 ini akan 

menambah sekitar 22 poin persentase ke tingkat penggantian skema 
manfaat pasti (DB, JP) sehingga total tingkat penggantian adalah 
sekitar 60 persen. Sekali lagi, ini harus dianggap sebagai batas atas 
karena sebagian besar pekerja tidak akan membayar iuran untuk 
seluruh masa kerja mereka dan mengingat bahwa usia pensiun JHT 
tidak diamanatkan untuk diperpanjang, maka masa iur maksimum 
program JHT hanya akan mendekati 30 tahun.

Namun, saat ini, 5,7 persen kontribusi JHT sudah dicairkan jauh 
sebelum masa pensiun. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah 
No. 60/2015,124 jumlah penarikan telah meningkat dramatis 
(Gambar 3.5). Hingga taraf tertentu, seringnya penarikan dapat 
mencerminkan kebutuhan likuiditas pekerja. Namun, mengingat 
sebagian besar klaim terkait dengan kehilangan pekerjaan, 
tampaknya dalam banyak kasus, skema JHT digunakan sebagai 
pengganti jaminan kehilangan pekerjaan. Akibatnya,  berdasarkan 
aturan yang masih berlaku saat ini, komponen iuran pasti (DC) tidak 
akan menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk usia tua.

124 Peraturan Pemerintah No. 60/2015 tentang “Amandemen Peraturan Pemerintah No. 46/2015 tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Hari Tua”. Peraturan 
Pemerintah No. 60/2015 dikeluarkan dua bulan setelah Peraturan Pemerintah No. 46/2015 tentang Implementasi Jaminan Hari Tua mulai berlaku, menciptakan celah 
yang memungkinkan penarikan dini JHT. Peraturan tersebut secara mendasar telah mengubah persyaratan penarikan JHT dengan memungkinkan penghentian pekerjaan, 
apakah itu sukarela (pengunduran diri) atau dipaksakan (pemutusan hubungan kerja), sebagai suatu bentuk usia pensiun yang karenanya memungkinkan penarikan tanpa 
harus memenuhi masa iur minimum 10 tahun. Menyusul amandemen, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19/2015 tentang Pembayaran Manfaat JHT dikeluarkan untuk 
memungkinkan pembayaran. Persyaratan untuk penarikan awal JHT karena pengunduran diri dan pemberhentian selanjutnya secara eksplisit disebutkan oleh Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja No.19 / 2015.

Mencapai Usia Pensiun

Pemutusan Hubungan Kerja Mengundurkan Diri

Masa Iur 10 Tahun (penarikan sebagian)
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Setiap negara OECD memiliki target 
tingkat penggantian yang lebih tinggi 
dari skema pensiun, dengan rata-
rata hampir dua kali lipat tingkat 
penggantian skema JP di Indonesia. 
Gambar 3.6 membandingkan proyeksi 
tingkat penggantian Indonesia dengan 
tingkat penggantian negara lain di 
kawasan ini. Hasilnya tergantung 
dari asumsi pertumbuhan upah yang 
digunakan dalam simulasi. Simulasi 
ini mengasumsikan bahwa kebijakan 
penarikan JHT akan terus berlanjut 
sehingga laporan ini tidak menambahkan 
tingkat penggantian dari skema JHT pada 
data BPJS Indonesia.

Gambar 3.6: Simulasi tingkat penggantian karier di negara-negara Asia terpilih

Catatan: Perkiraan tingkat penggantian (RR) dari BPJS dan pensiun PNS tidak termasuk RR dari JHT dan THT, yang 
merupakan skema yang memberikan manfaat sekaligus bagi anggota di BPJS dan PNS. Manfaat sekaligus dari JHT 
dan THT dapat dikonversi menjadi anuitas dan kemudian akan diterjemahkan ke RR yang lebih tinggi selama masa 
pensiun. Namun, mengingat tingginya tingkat penarikan JHT dan tidak tersedianya data untuk THT, kami tidak 
menambahkan RR dalam perhitungan.

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia untuk Indonesia dan Bank Dunia (2015). 

Tingkat penggantian yang relatif rendah 
ini sebenarnya merupakan batas atas 
yang kemungkinan akan diterima oleh 
mayoritas pekerja. Penting untuk dicatat 
bahwa tingkat penggantian jangka panjang 
ini didasarkan pada riwayat iuran seumur 
hidup yang dibayarkan sektor formal dan 
tanpa interupsi. Kelompok pertama yang 
berpeluang mendapatkan pensiun penuh 
seperti yang disimulasikan dalam laporan 

ini adalah mereka yang berusia sekitar 
30 tahun saat ini. Selain itu, sebagian 
besar pekerja akan dari waktu ke waktu 
meninggalkan sektor formal, terutama 
perempuan (lihat Kotak 3.1). Singkatnya, 
tanpa perubahan kebijakan, desain JP 
dan pola penarikan JHT yang ada saat ini 
akan sulit (bahkan tidak mungkin)  bagi 
masyarakat Indonesia untuk menjaga pola 
konsumsi mereka.

Ti
ng

ka
t 

p
en

gg
an

ti
an

 s
eb

ag
ai

 p
er

se
nt

as
e 

d
ar

i u
p

ah

Rata-rata OECD    

Tiongkok Filipina Jepang
Pensiun PNS



123Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

Boks 3.1: 
Kesenjangan 
Gender dalam 
Pensiun

Indikator (dan bobot sesuai indikator dalam peringkat keseluruhan)
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Kesenjangan gender dalam pensiun adalah 

fenomena di seluruh dunia (UN Report for Women 

2015). Hal ini mencerminkan perbedaan gender 

dalam tiga bidang: (i) demografi (perempuan 

cenderung hidup lebih lama daripada laki-laki, 

kecenderungan yang meningkatkan proporsi mereka 

di kalangan lanjut usia serta memperpanjang 

tunjangan pensiun mereka selama bertahun-

tahun); (ii) realitas pasar tenaga kerja (perempuan 

dibayar lebih rendah daripada laki-laki sehingga 

iuran pensiunnya lebih rendah, mereka pun lebih 

kecil kemungkinannya dibanding laki-laki bekerja 

di pekerjaan yang menawarkan tunjangan pensiun, 

sementara mereka yang memiliki pekerjaan formal 

pun karirnya cenderung lebih pendek dari laki-

laki, baik karena peran pengasuhan anak maupun  

perawatan lansia, atau karena mereka kerap 

pensiun lebih awal lantaran diizinkan oleh undang-

undang di beberapa negara); dan (iii) desain sistem 

pensiun (besaran manfaat dan cakupannya). Ada 

perbedaan signifikan di negara-negara Asia Timur 

dan Pasifik. Tabel di bawah ini menilai kecukupan 

sistem pensiun dan kesenjangan pensiun gender 

di delapan negara EAP pada tahun 2017 dan 

menemukan  tantangan yang lebih besar di 

Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Kesenjangan gender dalam pensiun dapat dikurangi 

dengan memastikan bahwa sistem pensiun 

Mongolia

Tiongkok

Thailand

Vietnam

Korea Selatan 

Filipina

Malaysia

Indonesia

1

3

2

4

5

7

6

8

7

3

5

6

4

2
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8

4
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2
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4
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5
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5

5
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8

3

3

1

1
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1
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3

4
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7

8

memberikan cakupan yang lebih luas (termasuk 

melalui bantuan sosial lansia), redistribusi 

yang lebih merata, manfaat bagi ahli waris, dan 

indeksasi secara berkala untuk mempertahankan 

pendapatan yang memadai pada usia yang 

lebih tua. Menyamakan usia pensiun laki-

laki dan perempuan juga berkontribusi untuk 

mengurangi kesenjangan gender dalam pensiun. 

Dalam hal desain sistem pensiun, kebijakan 

yang terkait dengan vesting period dan cuti 

hamil berkontribusi pada cakupan perempuan 

yang lebih rendah. Di enam negara (termasuk 

Indonesia) rata-rata masa iur tidak cukup untuk 

memenuhi vesting period. Cakupan tunjangan 

persalinan di Indonesia adalah yang paling rendah 

dan periode cuti hamil tidak diperhitungkan 

sebagai masa kerja untuk keperluan penghitungan 

pensiun. Sebaliknya, di negara-negara OECD, 

periode pengasuhan anak dihitung dengan satu 

atau lain cara, tergantung pada struktur sistem 

pensiun negara (D’Adio 2013). Indonesia juga tidak 

menawarkan penyesuaian tunjangan pensiun 

yang sistematis dan teratur, dan pengindeksan 

didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah 

atau hanya dilakukan sesekali. Kebijakan ini 

menghadapkan perempuan pada risiko inflasi 

atau penurunan tingkat manfaat (relatif terhadap 

inflasi), dan dapat memperburuk kesenjangan 

pensiun antara laki-laki dan perempuan.

Sumber: Agnieszka 
Chłoń-Domińczak 
(2017). Catatan: Untuk 
setiap indikator yang 
dipilih, negara-negara 
diurutkan dari 1 (nilai 
tertinggi atau nilai 
yang lebih setara) ke 
8 (nilai terendah atau 
paling tidak setara). 
Indikator keseluruhan 
dihitung sebagai 
rata-rata tertimbang 
peringkat di enam 
bidang. Dua indikator 
(tingkat cakupan dan 
pensiun) diberi bobot 
2; manfaat penyintas 
tertimbang 0,5; tiga 
indikator lainnya 
memiliki bobot 1.
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 3.2.3 Keberlanjutan

Tidak ada masalah keberlanjutan finansial pada jaminan sosial 
terkait dengan manfaat jangka pendek. Faktanya, program 
tunjangan jangka pendek ( JKK dan JKM) saat ini mengalami 
surplus. Namun demikian, tidak jelas apakah surplus ini akibat 
asumsi aktuaria yang meleset atau kesadaran peserta yang rendah. 
Sepertinya, surplus manfaat kematian ( JKM) dikarenakan jumlah 
klaim yang sebenarnya lebih rendah daripada tingkat klaim yang 
seharusnya. Dengan asumsi bahwa sebagian besar kontributor 
terdistribusi merata dalam kelompok usia 25-45, dapat dihitung 
jumlah kematian yang “seharusnya” dengan menggunakan angka 
kematian yang diterbitkan oleh PBB. Perhitungan menunjukkan 
bahwa jika ada 100 kontributor yang terdistribusi secara merata 
antara usia 25 - 45, maka sekitar 0,25 dari mereka akan meninggal 
dunia pada tahun tertentu. Pada tahun 2018, sekitar 30,4 juta 
orang terdaftar pada program JKM dan karena itu jumlah 
kematian yang diharapkan adalah sekitar 74.635. Klaim aktual 
yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan 
2018 adalah 25,883. Dapat dilihat, bahkan dengan asumsi 
sederhana, bahwa klaim aktual jauh lebih rendah dari yang 
diharapkan. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan upaya-upaya 
tertentu untuk memahami apakah kurangnya kesadaran peserta 
merupakan penyebab klaim yang lebih rendah. Meningkatkan 
manfaat selama periode ketika sebagian besar klaim terjadi tetapi 
tidak dilaporkan akan menyebabkan peningkatan pengeluaran 
yang signifikan ketika klaim mulai dilaporkan.

Meskipun belum ada masalah keberlanjutan finansial 
dalam waktu dekat, dalam jangka panjang skema pensiun 
diproyeksikan akan mengalami defisit. Saat UU BPJS 
diundangkan, telah dipahami bahwa tingkat iuran awal 3 
persen tidak cukup untuk mendanai kewajiban yang sedang 
diakumulasi. Sejak hari pertama program JP SJSN diluncurkan, 
unfunded liability-nya mulai terakumulasi,  hal yang terjadi 
pada hampir semua skema manfaat pasti yang dikelola publik 

di seluruh dunia. Undang-undang mengamanatkan peninjauan 
berkala dan peningkatan besaran iuran secara bertahap yang akan 
memperpanjang periode di mana iuran yang dikumpulkan akan 
cukup untuk menutupi pembayaran pensiun.

Indonesia telah mengikuti langkah yang sama dengan yang telah 
diambil oleh sebagian besar negara, yaitu memperkenalkan 
skema manfaat pasti (DB). Namun, Indonesia adalah negara 
terbaru yang mengadopsi model ini dan karenanya berada pada 
tahap paling awal dari maturitas skema pensiun sejenis. Sebagian 
besar negara lain telah melewati tahap awal siklus ketika ada 
banyak kontributor dan sedikit pensiunan, menghasilkan surplus 
dan rasio pengeluaran yang rendah. Di semakin banyak negara-
negara ini, terutama di Eropa Timur dan Selatan serta Selatan 
Amerika Latin, telah muncul defisit yang signifikan dan menyerap 
sumber daya fiskal yang terbatas. Selain masalah keberlanjutan 
fiskal, di negara-negara dimana kepesertaan didominasi oleh 
mereka yang berada pada tingkat distribusi pendapatan yang lebih 
tinggi, layaknya Indonesia, tindakan bail-out pensiun sektor formal 
berpotensi memunculkan dampak redistribusi yang regresif.   

Akibat dari permulaan yang relatif lambat, belanja iuran 
pensiun sebagai bagian dari PDB akan terus lebih rendah 
dibanding negara-negara pada tahap penuaan demografis 
yang serupa dengan Indonesia. Gambar 3.7 menunjukkan 
tingkat pengeluaran yang, berdasarkan pengalaman internasional, 
diperkirakan akan mencapai hampir 1 persen lebih tinggi dari saat 
ini.125 Belanja  pensiun yang dialokasikan saat ini terkait dengan 
maturitas skema pensiun PNS dibahas pada bagian selanjutnya 
dari bab ini. Oleh karena itu, beban fiskal sebagai akibat dari 
pengeluaran pensiun dalam jangka panjang, akan terdiri dari setiap 
defisit yang timbul dari skema BPJS, serta pembiayaan lanjutan dari 
skema pensiun pegawai negeri. 

125 Secara umum, negara-negara Asia Timur tampaknya menghabiskan lebih sedikit pada tingkat pendapatan tertentu 
daripada negara-negara di kawasan lain. Lihat Bank Dunia (2016c).
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ini mengasumsikan bahwa parameter anomali seperti 
indeksasi pensiun maksimum terhadap harga akan 
dikoreksi. Jika tidak dilakukan koreksi pada asumsi ini, akan 
mengakibatkan hilang atau terhapusnya skema pensiun 
BPJS dalam jangka panjang.

Proyeksi kesenjangan pembiayaan untuk skenario garis 
dasar ditunjukkan pada Gambar 3.8, bersama dengan 
dua skenario lainnya — satu mewakili proyeksi dengan 
tingkat iuran yang meningkat secara bertahap dari 3 
menjadi 8 persen, dan satu lagi dari kenaikan langsung 
ke tingkat yang wajar secara aktuaria yakni 6 persen. 
Iuran sebesar 3 persen saat ini diasumsikan berlanjut 
sepanjang periode proyeksi dalam kasus baseline. Defisit 
akan muncul dalam kurang lebih 40 tahun, tepat saat skema 
ini jatuh tempo. Hasil ini diperoleh karena mereka yang 
pensiun setelah tahun 2030 akan telah mengiur jauh lebih 
sedikit daripada nilai pensiun yang mereka terima mereka 
sehingga surplus arus kas akan berubah menjadi defisit. 
Sebelum tahun 2030, akumulasi iuran dan bunga akan 
dikembalikan ke kontributor sehingga skema dasarnya 
didanai penuh (fully-funded) selama periode awal ini.

Gambar 3.7: Belanja pensiun Indonesia lebih rendah dari negara-negara lain dengan tahapan 
penuaan populasi yang sama. 

Sumber:  Basis data pensiun Bank Dunia.

Ukuran yang baik dari keberlanjutan jangka panjang 
skema manfaat pensiun tradisional adalah kesenjangan 
pembiayaan. Kesenjangan pembiayaan didefinisikan 
sebagai perbedaan antara aliran pendapatan iuran masa 
depan ditambah pengembalian investasi dan belanja 
pensiun di masa depan. Skema pensiun BPJS sepertinya 
diperkenalkan dengan tujuan untuk mendanai sebagian 
dari kewajiban pensiun di masa depan. Pendanaan penuh 
(full funding) — akumulasi aset yang setara dengan liabilitas 
— akan membutuhkan tingkat iuran yang jauh lebih tinggi.126  
Namun demikian, terdapat peraturan yang mengamanatkan 
tinjauan aktuaria berkala dan peningkatan bertahap besaran 
iuran untuk menunda defisit dalam jangka panjang. Untuk 
mengukur kesenjangan pembiayaan, data kepesertaan 
kontributor termasuk usia, jenis kelamin, dan pendapatan 
diperoleh dari BPJS  sementara proyeksi pola pensiun di 
masa depan didapatkan dengan menggunakan model 
PROST (Pension Reform Options Simulation Toolkit) yang 
dikembangkan oleh Bank Dunia. Proyeksi ini didasarkan 
pada asumsi tentang variabel ekonomi makro utama seperti 
produktivitas dan inflasi, serta proyeksi demografis PBB 
(Lampiran 1). Proyeksi yang disajikan di dalam laporan 

126 Secara global, tidak ada skema manfaat nasional yang didanai sepenuhnya atau fully funded.

B
el

an
ja

 p
en

si
un

 d
al

am
 p

er
se

nt
as

e 
P

D
B

% Populasi 60+

Selatan

Jepang

Tiongkok



126 Berinvestasi Pada Manusia

Gambar 3.8: Proyeksi kesenjangan pembiayaan 
skema pensiun127 SJSN hingga 2080

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan model PROST.

20232017 20472035 2059 20712029 20532041 2065 2077

Ada setidaknya dua catatan penting untuk 
proyeksi ini. Pertama, sepanjang jatuh tempo skema 
ditunda karena perluasan cakupan, defisit juga 
akan didorong lebih jauh ke masa depan. Namun, 
berdasarkan pengalaman internasional selama 
beberapa dekade terakhir, perluasan cakupan tidak 
serta merta mengikuti peningkatan pendapatan. 
Sektor informal tetap tinggi di sebagian besar 
negara berpenghasilan rendah dan menengah, 
termasuk Indonesia. Tren yang muncul mengenai 
otomatisasi dan penurunan kontrak kerja standar 
kemungkinan juga akan menjadi batu sandungan 
dalam perluasan kepesertan skema asuransi sosial 
tradisional.128 Kedua, baseline mengasumsikan bahwa 
pengembalian investasi sedikit lebih tinggi daripada 
pertumbuhan upah. Karena kewajiban pensiun 
tergantung pada upah sementara aset bergantung 
pada pengembalian investasi, hubungan antara 
keduanya adalah penting, dan hasil proyeksi yang 
disajikan dalam laporan ini bergantung pada asumsi 
tersebut.  Banyak dana pensiun publik memiliki 
pengembalian investasi yang buruk dalam periode 
waktu yang lama. Dalam kasus pengembalian 2 poin 
persentase di bawah pertumbuhan upah, defisit akan 
dimulai sekitar lima tahun lebih awal. Kebalikannya 
akan benar sejauh pengembalian melebihi yang 
diasumsikan dalam baseline (Lihat Lampiran 1 untuk 
rincian tentang asumsi).

127 Hasil yang ditampilkan adalah surplus/defisit pendapatan atau kesenjangan pembiayaan, bukan surplus/defisit arus kas. Proyeksi mengasumsikan cadangan selama tahun 
surplus, ditambah bunga. 
128 Bank Dunia (2020a). 
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Skema pensiun saat ini tidak akan memberikan penghasilan 
di hari tua bagi kebanyakan orang Indonesia. Kesenjangan 
cakupan pensiun memiliki dua dimensi. Pertama adalah karena 
ketidakmatangan skema pensiun baru; para pekerja yang 
sudah berusia empat puluhan dan lebih tua tidak akan punya 
waktu untuk berkontribusi menghasilkan pensiun yang wajar. 
Bahkan, mereka yang memiliki waktu kurang dari 15 tahun 
hingga mencapai usia pensiun tidak memenuhi syarat untuk 
mendapatkan pensiun bulanan dan hanya akan menerima 
pembayaran lumsum yang relatif kecil. Untuk kelompok ini, 
hanya bantuan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan mereka 
ditambah bentuk tabungan sukarela lainnya atau dukungan 
keluarga. Opsi kebijakan untuk memberikan bantuan sosial 
kepada lansia dapat dilihat dalam Bab 2.

Sumber kedua dari kesenjangan cakupan adalah karena 
keterkaitan antara pembiayaan jaminan pensiun — 
pengurangan upah — dan pemenuhan syarat untuk pensiun. 
Hasilnya adalah bahwa hanya pekerja sektor formal yang dapat 
menjadi peserta dan, sebagaimana telah diulas sebelumnya, kecil 
kemungkinan formalisasi ekonomi Indonesia terjadi sebelum 
populasinya menua. Indonesia, mirip dengan banyak negara 
berpenghasilan menengah lainnya, akan kalah cepat dalam 
menyeimbangkan cakupan kepesertaan dan penuaan populasi 
kecuali Indonesia menjauh dari model tradisional.

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah 
dengan menghitung kontribusi yang diperlukan untuk 
menghasilkan tingkat pensiun tertentu di masa depan dan 
membiayai sebagian atau seluruhnya dari pendapatan 
negara, seperti dalam kasus jaminan kesehatan. Malahan 
penghitungan pensiun pada prinsipnya lebih mudah jika 
dibandingkan dengan penghitungan jaminan kesehatan karena 
asumsi aktuaria yang digunakan tidak terlalu kompleks dan 
lebih sedikit variabel yang mempengaruhi nilai moneter pensiun 
daripada yang mempengaruhi layanan medis.

Iuran pemerintah untuk mendanai pensiun pekerja setelah 
mereka pensiun memang tidak selazim bantuan iuran untuk 
program jaminan kesehatan. Namun demikian, pendekatan 
ini telah diterapkan di sejumlah negara termasuk Tiongkok, 
Korea Selatan, India dan Thailand. Pengalaman negara-negara 
tersebut bervariasi, dengan kenaikan cakupan yang besar di 
Tiongkok di mana kontribusi pemerintah diperkirakan lebih 
dari 80 persen, sementara penambahan atau matching 1: 1 (hingga 
jumlah tertentu) telah menghasilkan partisipasi yang cukup baik 
di India. Akan tetapi, perlu digarisbawahi, pemerintah tidak 
membayar seluruh iuran untuk pensiun seperti yang halnya 

kerap diterapkan pada jaminan kesehatan.

Dalam konteks Indonesia, di mana terdapat skema manfaat 
pasti (DB) dan iuran pasti (DC),129 kontribusi iuran oleh 
pemerintah dapat diterapkan pada skema manapun tanpa 
menciptakan dana pensiun baru. Kontribusi dari pemerintah 
dapat disimpan di akun JHT atau dapat dibayarkan atas nama 
individu ke dalam JP. Pendekatan yang terakhir disebutkan akan 
mirip dengan bagaimana Indonesia telah mensubsidi iuran 
jaminan kesehatan. Akun pensiun untuk anggota usia kerja dari 
suatu rumah tangga yang dianggap memenuhi syarat dapat dibuka 
dan pemerintah dapat memberikan iuran secara berkala ke dalam 
akun tersebut. Berbeda dengan asuransi kesehatan, alih-alih paket 
layanan medis yang tidak terbatas, jumlah iuran akan dihitung 
untuk mencapai tingkat pensiun minimum tertentu. Target yang 
ingin dicapai, misalnya, bisa berupa anuitas yang setara dengan 
garis kemiskinan saat ini yang diproyeksikan ke masa depan. 
Sampai skema tersebut jatuh tempo, kelompok transisi hanya 
akan menerima sebagian dari jumlah minimum ini dan akan terus 
bergantung pada pensiun sosial yang akan dijelaskan dalam bagian 
terakhir bab ini. Namun, pada akhirnya kebutuhan pensiun sosial 
ini akan hilang seiring dengan “matangnya” skema pensiun yang 
didanai pemerintah. 

Pensiun minimum yang berlaku untuk pekerja sektor formal 
saat ini adalah hasil kalkulasi penghitungan manfaat dan upah 
minimum. Karena tidak ada upah minimum di sektor informal, 
pensiun minimum dapat ditetapkan berdasarkan beberapa tujuan 
kebijakan. Jika tujuannya adalah pensiun di garis kemiskinan, 
katakanlah sekitar Rp200.000 per bulan, tingkat kontribusi yang 
diperlukan akan sama dengan sekitar 3 persen dari upah minimum 
saat ini. Besaran ini akan diterjemahkan dalam tingkat akrual 
aktuaria yang wajar secara yaitu sekitar 0,35 persen per tahun 
masa bakti.130

Pendekatan ini memiliki setidaknya dua manfaat dibandingkan 
dengan hanya mengandalkan bantuan sosial semata. Pertama, 
dengan menempatkan semua pekerja dalam skema pensiun yang 
sama, perubahan apapun dari sektor informal ke formal atau 
sebaliknya memungkinkan portabilitas kekayaan pensiun yang 
menyeluruh, sehingga dengan sendirinya akan menghilangkan 
perbedaan status antara sektor formal dan informal. Mereka yang 
berada di sektor informal dapat berkontribusi lebih banyak kala 
mereka mampu, dan penambahan ini akan berpengaruh pada 
pensiun yang lebih tinggi secara pro-rata. Sebaliknya, skema 
terpisah yang ditargetkan untuk kelompok-kelompok tertentu 
seperti petani kerap kali tidak portabel dan dapat menghambat 
mobilitas tenaga kerja.

3.2.4   Opsi untuk Perubahan Kebijakan 

Opsi untuk Meningkatkan Cakupan Kepesertaan

129 Perlu dicatat bahwa selama 15 tahun pertama, skema JP secara efektif beroperasi sebagai skema kontribusi yang membayar lumsum.
130 Menurut aturan JP yang berlaku saat ini, tingkat iuran adalah 3 persen dan individu akan mendapatkan sekitar 28 persen pada saat pensiun (karena pendapatan masa lalu 
tervalidasi harga). Tingkat iuran adil aktuaria adalah 6 persen. Oleh karena itu, jika pemerintah memberikan iuran 3 persen untuk seorang individu, maka dalam sistem yang 
adil berhak atas (3/6) * 28 persen = 14 persen RR setelah 40 tahun bekerja atau 14 persen / 40 = tingkat akrual 0,35 persen.
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Kedua, pendekatan ini pada dasarnya mendanai 
terlebih dahulu kewajiban yang muncul dan 
akan meningkat seiring dengan pertambahan 
populasi serta memperlancar transisi panjang 
yang akan dihadapi Indonesia ketika sistem 
pensiun formal mulai jatuh tempo dan pensiun 
mulai dibayarkan. Selain itu, menggunakan 
pendapatan negara untuk membiayai pensiun 
mengurangi kebutuhan meningkatkan potongan 
gaji yang merupakan insentif untuk tetap berada 
di sektor informal.

Ada pertukaran antara jumlah kontribusi 
pemerintah dalam hal pembiayaan dan dampak 
potensialnya terhadap pasar tenaga kerja. 
Seperti dalam jaminan kesehatan, pemotongan 
yang tajam dapat menciptakan insentif negatif 
untuk pindah ke sektor formal dan akan terkesan 
tak berdasar. Kombinasi dari dua subsidi ini dapat 
berdampak cukup signifikan. Namun demikian, 
kontribusi pemerintah untuk semua pekerja 
sektor informal akan membutuhkan biaya tinggi. 
Membayarkan iuran 40 persen PBPU terbawah131 
diperkirakan sekitar 0,28 persen dari PDB, 
sementara membayarkan iuran semua pekerja 
PBPU  akan menelan biaya sekitar 0,71 persen dari 
PDB.132

Pilihan yang paling tidak berdampak negatif 
namun paling mahal  adalah membayarkan 
iuran semua orang usia kerja tanpa 
menghiraukan apakah mereka berada di sektor 
informal atau formal. Hal ini akan menghilangkan 
segala disinsentif terhadap penyeragaman yang 
disebabkan oleh subsidi. Dalam contoh di atas, 
iuran yang  perlu dibayarkan pemerintah untuk 
mendanai pensiun sebesar minimum garis 
kemiskinan adalah sekitar 3 persen dari upah 
minimum. Penerapan kebijakan pada pekerja 
sektor formal akan mengurangi biaya iuran 
jaminan sosial yang ditanggung pengusaha, berarti 
menghapuskan biaya tersebut bagi pekerja dengan 
upah minimum, yang juga berarti memberikan 
subsidi agar mereka tetap bekerja. Subsidi ini 
penting karena kelompok pekerja yang paling 
rentan terhadap kenaikan biaya tenaga kerja secara 
eksogen adalah mereka yang hanya mendapatkan 
upah minimum dengan margin  produktivitas 

melebihi biaya. Biaya kontribusi pemerintah untuk 
seluruh usia kerja yang setara dengan 3 persen dari 
upah minimum adalah sekitar 0,71 persen dari 
PDB. Dikombinasikan dengan biaya tambahan 
untuk kontribusi iuran jaminan kesehatan bagi 
masyarakat yang belum tercakup, total sumber 
daya tambahan yang dibutuhkan setiap tahunnya 
adalah sekitar 1,2 persen dari PDB.   

Pendekatan serupa, dimana pemerintah 
menanggung sebagian atau sepenuhnya iuran 
pekerja sektor informal, dapat dipertimbangkan 
untuk program perlindungan terhadap risiko 
jangka pendek. Tahun 2018, ada total 27,6 juta 
peserta yang terdaftar dalam program JKK dan JKM. 
Mereka diharuskan membayar iuran setidaknya 
0,54 persen dari gaji mereka (0,3 persen untuk 
JKK dan 0,24 persen untuk JKM). Seperti halnya 
dengan pensiun, sebelum memutuskan apakah 
akan membayar sebagian atau seluruh iuran untuk 
tunjangan kecelakaan kerja dan kematian, penting 
untuk terlebih dahulu memastikan ketepatan 
perhitungan aktuarial dari iuran yang dibebankan. 
Mungkin saja skema ini memiliki cadangan dana 
bukan karena iurannya terlalu tinggi tetapi 
karena tingkat klaim yang lebih rendah dari yang 
diharapkan.133 Iuran yang “wajar” untuk manfaat 
kematian pada khususnya, dapat ditetapkan dengan 
relatif mudah karena dapat didasarkan pada tabel 
kematian dan masalah moral hazard-nya cenderung 
minimal.134 Setelah tingkat iuran yang wajar 
menurut perhitungan aktuaria telah ditentukan,135 
pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan 
untuk membayarkan kontribusi iuran untuk 
perlindungan terhadap risiko jangka pendek 
untuk semua orang dewasa atau 40 persen orang 
dewasa di tingkat kesejahteraan terbawah. Sebagai 
ilustrasi, kami mengasumsikan bahwa kontribusi 
0.54 persen yang dibebankan saat ini adalah wajar. 
Jika demikian, dibutuhkan sekitar 0,02 persen dari 
PDB untuk sepenuhnya membayarkan tunjangan 
kecelakaan kerja dan kematian pekerja yang 
terdaftar (27,6 juta). Jika kontribusi iuran ini juga 
diperluas untuk mencakup semua orang dewasa, 
biayanya akan mencapai 0,12 persen dari PDB 
dan biaya kontribusi pemerintah untuk 40 persen 
terbawah adalah 0,03 persen (Tabel 3.5).

131 Untuk simulasi ini kami merujuk semua individu yang berusia antara 20 hingga 64 tahun sebagai orang dewasa. 
132 Tekanan fiskal jangka pendek dapat dikurangi dengan menerbitkan obligasi khusus pemerintah yang tidak dapat dipasarkan seperti yang telah dilakukan dalam 
providence fund Malaysia dan Singapura serta program Jaminan Sosial Amerika Serikat. Hal ini mungkin tidak mengarah pada peningkatan cadangan negara sejauh 
pemerintah meningkatkan konsumsinya karena sumber captive credit ini. Di sisi lain, ini akan memungkinkan transisi bertahap untuk investasi dana pensiun ke ekonomi riil 
dan membatasi volatilitas pada tahun-tahun awal penerapan sistem.
133 Hal ini bisa terjadi misalnya jika peserta tidak mengetahui manfaat dari skema ini, kapan dan bagaimana mendaftarkan klaim untuk mendapatkan manfaat ini.
134  Dengan kata lain, mustahil ada perubahan perilaku yang mengarah pada peningkatan probabilitas kematian untuk sebagian besar individu usia kerja yang akan ditanggung 
oleh asuransi baru. Klaim kecelakaan kerja tampaknya akan jauh lebih bermasalah, dan sangat sulit untuk dipantau. 
135 Tingkat iuran “wajar” akan menjadi konsep yang dinamis sampai sistem jatuh tempo dan oleh karena itu akan sering memerlukan penilaian dalam jangka pendek.
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136 OECD (2017).
137 Lihat OECD (2014)

Tidak ada kontribusi pemerintah 

yang diberikan kepada individu 

yang saat ini terdaftar

Tidak ada kontribusi pemerintah 

yang diberikan kepada mereka 

yang saat ini terdaftar

0.2 % 

0.02 %

0.22 %

0.03 %

0.18 %

0.20 %

0.07 %

0.48%

0.12%

0.71 %

0.49 %

0.17% 

1.49%

Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) & Jaminan Kematian 

(JKM)

Pensiun

Kesehatan

Bantuan sosial untuk 

lansia (berusia 65+)

Total biaya

Skema

Biaya kontribusi 
pemerintah saat ini

40% terbawah dari semua 
orang dewasa

Kontribusi pemerintah diberikan kepada

Semua orang dewasa

Tabel 3.5: Biaya tambahan untuk memperluas cakupan asuransi sosial melalui 
kontribusi pemerintah sebagai % dari PDB untuk berbagai opsi

Catatan: Orang dewasa dalam perhitungan kami mencakup kelompok usia 20-64 tahun, yang berjumlah 159 juta pada tahun 2019. Perhitungan JKK dan JKM mengasumsikan 
kontribusi pemerintah sama dengan 0,54 persen dari upah bulanan rata-rata Rp2 juta yang dibayarkan kepada semua orang dewasa/40 persen orang dewasa terbawah. 
Perhatikan: bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini JKK / JKM / JP diwajibkan hanya bagi sebagian orang dewasa. Peningkatan cakupan kepesertaan kesehatan 
akan mencakup 60 juta individu yang belum menjadi peserta. Kontribusi pemerintah untuk iuran pensiun setara dengan 3 persen dari Rp2 juta per bulan dan subsidi ini akan 
dapat memberikan pensiunan di masa depan pensiun yang setara dengan Rp200.000 per bulan. Bantuan sosial untuk lansia di kolom ketiga adalah untuk 70 persen dari 
mereka yang berusia 65 tahun ke atas sebagaimana telah dibahas dalam Bab 2.

Opsi untuk Meningkatkan Kecukupan

Seperti dijelaskan dalam Bagian 3, tingkat penggantian yang 
kemungkinan dihasilkan dari gabungan manfaat pasti ( JP) 
dan elemen iuran pasti ( JHT) dari sistem pensiun cukup 
rendah. Ini disebabkan oleh dua faktor, dimana keduanya bisa 
diubah. Yang pertama adalah masalah kebijakan. Peraturan 
Pemerintah No. 60/2015 sebagaimana disebutkan sebelumnya 
telah menggantikan kebijakan yang dimaksud dalam UU BPJS, 
yang bertujuan untuk menambah pensiun manfaat pasti dengan 
manfaat sekaligus dari JHT. Faktor kedua adalah pilihan untuk 
menilai kembali sejarah upah berdasarkan harga-harga daripada 
upah, yang kemudian akan menaikkan tingkat penggantian yang 
diharapkan dari skema JP.

Sebagian besar negara yang telah memilih untuk 
menggunakan periode rata-rata yang lama, termasuk 
sebagian besar negara OECD, telah memilih untuk menilai 
kembali upah masa lalu dengan mengacu pada pertumbuhan 
upah.136 Jika ukuran lain digunakan untuk menilai ulang upah 
masa lalu (harga, campuran harga dan upah), tingkat penggantian 
akan bervariasi tergantung pada pertumbuhan upah riil yang 
terjadi selama karier seseorang, yang berpotensi menyebabkan 
perbedaan yang signifikan antara angkatan peserta. Tingkat 
penggantian akan semakin rendah seiring semakin tingginya 

tingkat pertumbuhan upah riil dan sebaliknya. Di Indonesia, 
di mana skema pensiun ( JP) merevaluasi pendapatan masa 
lalu dengan menggunakan harga, pertumbuhan upah riil yang 
konsisten pada angka nol akan menghasilkan tingkat penggantian 
sebesar 40 persen, sementara jika reevaluasi menggunakan 
pertumbuhan upah riil 2 persen maka tingkat penggantian 
hanya mencapai 28 persen. Terlepas dari ketidakpastian terkait 
proyeksi pertumbuhan upah di masa depan, ada kemungkinan 
bahwa pertumbuhan upah riil setidaknya akan cenderung positif. 
Dengan demikian, peralihan ke revaluasi berdasarkan upah akan 
memastikan tingkat penggantian yang masuk akal dibanding jika 
menggunakan parameter yang ada saat ini. Perlu dicatat bahwa 
tingkat penggantian 28 persen adalah untuk pekerja yang telah 
memiliki masa bakti selama 40 tahun, artinya, karir sektor formal 
yang berkesinambungan tanpa jeda dari angkatan kerja. Pekerja 
pertama yang mencapai masa bakti 40 tahun akan pensiun tahun 
2055. Sementara itu, angkatan yang berada pada masa transisi, 
menurut definisi, tingkat penggantiannya yang lebih rendah. 
Bahkan setelah skema ini jatuh tempo, hanya sedikit pekerja yang 
akan berkontribusi sepanjang kehidupan kerja mereka seperti 
yang ditunjukkan oleh data tentang kepadatan kontribusi dari 
negara-negara berpenghasilan menengah lainnya.137 Singkatnya, 
bahkan tingkat penggantian yang rendah yang tersirat dari 
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formula saat ini tidak akan dicapai oleh 
mayoritas pekerja, terutama perempuan 
dan mereka yang seumur hidupnya 
berpenghasilan rendah, yang kerap masuk 
dan keluar dari pasar tenaga kerja formal.

Setidaknya ada dua opsi yang dapat 
memperbaiki situasi dan menaikkan 
tingkat penggantian dalam sistem 
wajib ini. Pertama adalah dengan 
mengembalikan skema tabungan pensiun 
hari tua sehingga memenuhi maksud dari 
namanya. Kebijakan ini akan memerlukan 
pembatasan penarikan dengan cara yang 
sama seperti skema pensiun iuran pasti 
lainnya di seluruh dunia. Langkah kedua 
adalah mengubah metode penilaian 
kembali sejarah upah dalam formula DB. 
Pensiun sukarela juga dapat diperluas 
dan akan membantu meningkatkan 
kecukupan pensiun pada masa transisi, 
terutama untuk pekerja berpenghasilan 
tinggi (lihat Kotak 3.2).

Kotak 3.2:  Meningkatkan peran pensiun sukarela dan swasta

Pensiun swasta dapat berperan penting dalam sistem pensiun secara 
keseluruhan, khususnya karena tingkat penggantian skema wajib relatif 
rendah seperti halnya di Indonesia. Meskipun sejarahnya terbilang panjang 

melebihi seperempat abad, saat ini hanya sekitar 6 persen dari angkatan kerja 

yang berpartisipasi dalam sistem pensiun.

Ada tiga tantangan utama dengan sistem sukarela saat ini yang, jika 
ditangani, akan mengarah ke pasar pensiun swasta yang lebih kuat. Pertama, 

ada ketidakjelasan maupun strategi yang koheren tentang peran pensiun 

sukarela secara umum, termasuk bagaimana kedudukan skema tersebut 

terhadap kewajiban pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial dan uang 

pesangon. Kedua, lemahnya kerangka hukum dan peraturan yang mendukung 

pensiun sukarela. Undang-undang Pensiun tahun 1992 khususnya, mewajibkan 

pembaruan dan peningkatan sejalan dengan praktik-pratik baik internasional 

dalam bidang-bidang seperti tata kelola dan perilaku pasar. Ketiga, aturan dan 

praktik saat ini telah menghambat investasi jangka panjang.

Ada tanda-tanda positif yang muncul karena jumlah pekerja yang dicakup 
oleh skema DPLK iuran pasti telah meningkat dan OJK, sebagai regulator, 
telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mendorong cakrawala 
investasi yang lebih lama. Namun, selama beban pembayaran pesangon yang 

tinggi terus berlanjut (setidaknya bagi mereka yang patuh), dan sementara 

pengusaha menghadapi ketidakpastian mengenai perlakuan pajak dan potensi 

kenaikan tingkat iuran untuk skema yang diamanatkan, potensi pensiun swasta 

sukarela berkontribusi pada pendapatan perlindungan di Indonesia yang menua 

akan terus belum termanfaatkan.

Lihat Bank Dunia (2019).

Opsi perubahan ini tidak saling  
terpisah satu sama lain. Perubahan 
formula manfaat pasti dan pencabutan 
Peraturan Pemerintah No. 60/2015 
dapat dilakukan secara terpisah, atau 
dilaksanakan seluruhnya. Gambar 3.16 
menunjukkan hasil dari kombinasi 
yang berbeda dari kedua perubahan 
kebijakan ini. Bilah pertama adalah 
tingkat penggantian baseline saat ini 
yang sebelumnya telah ditunjukkan 
lebih rendah dibanding negara lain di 
kawasan ini. Di nomor (2), sejarah upah 
historis dinilai kembali dengan mengacu 

pada pertumbuhan upah alih-alih harga, 
yang kemudian meningkatkan tingkat 
penggantian menjadi 40 persen setelah 40 
tahun masa bakti. Opsi (3) memberikan 
tingkat penggantian maksimum dengan 
mengasumsikan revaluasi upah seperti pada 
(2), tetapi menambahkan perkiraan nilai 
anuitas yang dihasilkan oleh komponen 
iuran tetap sebesar 5,7 persen jika tidak ada 
penarikan. Sisanya adalah kasus menengah 
di mana beberapa penarikan terjadi.138 
Kisaran pensiun yang dihasilkan setelah 
perubahan ini, relatif terhadap baseline, 
berkisar antara 40 dan 55 persen.

138 Sebagaimana dibahas di bawah, penarikan ini dapat dianggap sepenuhnya atau sebagian membiayai jaminan kehilangan pekerjaan.

Pilihan yang paling 
tidak menyimpang 
dan paling mahal 
untuk meningkatkan 
cakupan pensiun adalah 
pemerintah membayar 
kontribusi untuk 
semua orang usia kerja 
terlepas dari apakah 
mereka berada di sektor 
informal atau formal.
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139 Perhitungan untuk individu dengan karir penuh 40 selama tahun, pensiun pada usia 65 tahun. 

Gambar 3.16: Tingkat penggantian dengan beberapa perubahan139

1. Status quo - DB 
dengan valorisasi 
harga, tanpa JHT

2. Valorisasi upah 
DB, tanpa JHT

3. Valorisasi upah, 
JHT penuh

4. Valorisasi upah, 
2,7% dari JHT 
untuk UI

5. Valorisasi upah, 
1,7% dari JHT 
untuk UI

6. DB dengan 
valorisasi harga 
JHT penuh

Beberapa simulasi juga mengasumsikan bahwa 
sebagian dari kontribusi 5,7 persen dialihkan 
untuk membiayai manfaat yang terkait dengan 
kehilangan pekerjaan. Ini sejalan dengan fakta 
bahwa penarikan skema JHT sebagian dilakukan 
karena memang ada kebutuhan untuk menjaga 
tingkat konsumsi (consumption smoothing). Setidaknya 
ada dua opsi untuk mengatasi kesenjangan ini. 
Yang pertama adalah skema jaminan kehilangan 
pekerjaan konvensional yang mana  iuran, tarif 
penggantian dan durasi manfaat telah ditentukan. 
Formula semacam ini umum di negara-negara OECD 
berpenghasilan tinggi tetapi bisa bermasalah dalam 
konteks negara berkembang karena akan sangat sulit 

untuk memantau status ketenagakerjaan 
seseorang yang sebenarnya. Alternatif 
yang mengurangi moral hazard adalah 
skema gabungan yang mencakup 
rekening tabungan kehilangan pekerjaan 
yang didukung oleh pengumpulan risiko 
dalam bentuk asuransi. Pekerja pertama 
kali menarik simpanannya sendiri 
sebelum dapat mengaktifkan komponen 
asuransi, dengan cara ini mencegah 
pekerja mengambil keuntungan dari dana 
asuransi. Beberapa negara, seperti Chile 
dan Korea Selatan, telah menerapkan 
pendekatan ini.

Penting untuk diingat 
bahwa sistem pembayaran 
pesangon di Indonesia saat 
ini belum berfungsi dengan 
baik. Pembayaran pesangon 
memberikan bantuan tunai 
lumsum kepada pekerja yang 
secara terpaksa atau sukarela 
meninggalkan pekerjaannya. 
Di Indonesia, manfaat ini 
relatif tinggi. Pembayaran 
pemutusan kontrak terdiri 
dari tiga bagian:

A

B

C

Uang pesangon: s/d 9 
bulan gaji;

Pembayaran 
penghargaan masa 

kerja: hingga 10 bulan 
gaji; dan

Pembayaran 
kompensasi untuk 
hak atau hak yang 

tidak dimanfaatkan 
pekerja / buruh yang 

diberhentikan.
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Seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3.17, upah pesangon untuk 
pekerja dengan masa bakti yang 
lama adalah salah satu yang paling 
royal di dunia. Di antara negara-
negara pembanding, uang pesangon 
untuk pemutusan hubungan kerja 
untuk seorang pekerja dengan masa 
kerja 10 tahun sama dengan 43 minggu 
gaji di Tiongkok, Korea Selatan, Turki 
dan Vietnam; 17 minggu gaji di Brasil; 
dan 95 minggu gaji di Indonesia; 
sementara Singapura tidak memiliki 
uang pesangon yang dimandatkan 
secara hukum.

Gambar 3.17: Pembayaran pesangon resmi di negara-negara contoh (untuk pekerja dengan 
masa kerja 1, 5 dan 10 tahun, dalam minggu-minggu gaji) pada tahun 2019

Pembayaran Pesangon dalam Mingu Gaji

Sumber: Bank Dunia (2019e). 
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Gambar 3.18: Hanya sedikit pekerja yang mendapat manfaat dari pembayaran 
pesangon bahkan lebih sedikit yang pesangonnya utuh

Bahkan di antara orang Indonesia yang bekerja secara formal, 
hanya sebagian kecil yang benar-benar mendapat manfaat 
dari peraturan pesangon. Walaupun terdapat 11,3 persen 
pekerja dengan pemutusan hubungan kerja yang berhak atas 
pembayaran pesangon, hanya sekitar 3,2 persen yang menerima 
pembayaran pesangon.140 Ini berarti bahwa hanya 27,6 persen 

dari semua pekerja yang secara teori berhak, yang benar-benar 
menerimanya (Gambar 3.18). Dari 2002 hingga 2007, hanya sekitar 
36,1 persen dari mereka yang memenuhi syarat sesungguhnya 
menerima pembayaran pesangon.141 Bahkan untuk pekerja yang 
mendapatkan pesangon, jumlah yang diterima kerap tidak utuh.

140 Weber, M. dan J. Langbein (akan terbit, 2020)
141  Data dari IFLS 4. 

Sumber: Weber, M. dan J. Langbein 
(akan terbit, 2020)

Kemungkinan bahwa kewajiban membayar pesangon 
akan dipenuhi, secara sistematis, bervariasi berdasarkan 
ukuran perusahaan dan sektor. Beberapa perusahaan bahkan 
memenuhi kewajiban mereka dengan menggunakan dalih 
peraturan yang terkait dengan ketentuan pensiun swasta. 
Akibatnya, insentif untuk perubahan kebijakan akan berbeda 
bagi setiap perusahaan dan biaya peralihan dari pesangon ke 
jaminan kehilangan pekerjaan pun akan berbeda untuk setiap 
perusahaan. Perusahaan yang selama ini patuh pada peraturan 
akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah jika dikenakan iuran 
untuk jaminan kehilangan pekerjaan, dibanding perusahaan-
perusahaan yang tidak patuh.

Kewajiban pembayaran pesangon saat ini dapat direvisi dan 
diganti dengan kebijakan yang memperkenalkan sistem 
jaminan kehilangan pekerjaan yang modern. Memberikan 
pendapatan yang lebih dapat diprediksi dan dukungan 
sementara kepada pekerja akan semakin penting mengingat 
perubahan kondisi pekerjaan yang disebabkan oleh otomatisasi 

dan perubahan permintaan tenaga kerja. Perubahan kebijakan 
perlindungan penghasilan bagi mereka yang kehilangan 
pekerjaan tidak serta merta berarti peningkatan beban yang 
secara hukum seharusnya dipikul oleh pemberi kerja. Sebaliknya, 
reformasi kebijakan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan 
mungkin akan menarik bagi keduanya, pekerja dan pemberi 
kerja.  Salah satu alasannya, dalam konteks ini, adalah terkait 
biaya implisit yang muncul dari ketentuan pesangon. Perhitungan 
menggunakan dataset ILFS 4 dan 5 memperkirakan pembayaran 
pesangon de jure yang telah diakumulasikan pekerja sepanjang 
karier mereka berada di sekitar angka 2 hingga 7 persen dari 
upah bulanan. Kontribusi yang bersifat implisit ini, keseluruhan 
atau sebagian diantaranya , dapat dikonversi menjadi kontribusi 
eksplisit untuk sistem jaminan kehilangan pekerjaan yang baru, 
dan pada saat bersamaan menurunkan kewajiban pesangon ke 
tingkat yang sebanding dengan tingkat pesangon yang diterapkan 
secara internasional. Jika dirancang dengan baik, perubahan 
kebijakan ini bahkan dapat melunakkan segmentasi pasar tenaga 
kerja yang ketat dan mengurangi informalitas.

Kepatuhan 
Hak (I): 27,6%

Pekerja yang Diberhentikan  Pekerja yang mengalami PHK 
dalam periode lima tahun 
2008 – 2013

Secara teoritis berhak atas 
pembayaran pesangan 

Menerima Pembayaran
Pesangon 

Menerima Jumlah Utuh 
Pesangon Mereka

Jumlah kepatuhan 
(II): 16,7%
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Jenis skema jaminan kehilangan pekerjaan yang paling umum 
adalah skema yang memberikan manfaat ketika seorang pekerja 
kehilangan pekerjaannya dan tunjangan langsung dibayarkan 
selama jangka waktu yang ditentukan. Skema ini seringkali 
mengharuskan pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk aktif 
mencari pekerjaan baru. Namun, dalam konteks informalitas yang 
tinggi, skema semacam itu lebih mungkin dimanipulasi oleh pekerja 
yang keluar masuk pasar tenaga kerja formal untuk mengambil 
keuntungan dari jaminan yang tersedia. Masalah “moral hazard” ini 
masih terjadi bahkan di negara maju.

Sistem jaminan kehilangan pekerjaan “campuran”, yang 
menggabungkan 

sosial yang kuat, aman, dan responsif yang dapat melindungi 
dari guncangan-guncangan melalui distribusi risiko yang 
lebih luas. Sistem seperti ini juga dapat mengintegrasikan 
pembayaran pesangon (yang telah dikurangi), yang tidak 
perlu ditinggalkan. Sebaliknya, pembayaran dari pemberi 
kerja ke akun individual dapat mengurangi seluruh atau 
sebagian kewajiban pembayaran pesangon. Kebijakan ini 
akan melindungi kelompok-kelompok yang sebelumnya 
terpinggirkan dan memberikan dukungan penghidupan yang 
dapat diandalkan oleh mereka yang terpaksa menganggur.143

Pengalaman internasional dari Korea Selatan dan Chile 
menunjukkan efek positif dari perubahan tersebut 
untuk perlindungan pendapatan para pekerja.144 Kedua 
negara mengalami ekonomi dan pasar tenaga kerja yang 
mandek ketika mereka memutuskan untuk mereformasi 
sistem jaminan pengangguran mereka. Sebelum reformasi, 
Chile memiliki kewajiban uang pesangon yang tinggi namun 
tidak diterapkan dengan baik yang menghambat perluasan 
lapangan kerja (formal). Dengan diperkenalkannya model 
campuran dari sistem jaminan pengangguran, pekerja 
menerima perlindungan yang lebih baik sementara masalah 
moral hazard dapat dikurangi secara substansial dibandingkan 
dengan jaminan pengangguran konvensional.145 Sistem ini 
telah terbukti tahan menghadapi guncangan krisis keuangan 
global 2008. Pada tahun 2009, Chile memperluas sistem 
tunjangan penganggurannya dengan memasukkan pekerja 
kontrak dengan masa kerja tertentu.146 Seperti halnya di Chile, 
Korea Selatan juga memiliki sistem campuran yang secara 
komprehensif berupaya keras untuk mengaitkan tunjangan 
pengangguran dengan kebijakan pasar tenaga kerja aktif guna 
mengintegrasikan kembali pekerja yang  menganggur ke dalam 
pasar tenaga kerja (“jaminan ketenagakerjaan”). Reformasi 
kebijakan Korea Selatan membutuhkan investasi yang besar 
dalam pelatihan dan sistem kualifikasi untuk mendukung 
upaya-upaya reintegrasi.147

berpotensi besar dalam mewujudkan perlindungan yang lebih 
baik untuk pekerja Indonesia. Kombinasi ini dapat membantu 
mengurangi dan mengintegrasikan pesangon yang dibayar 
pengusaha, membantu pekerja dalam menabung untuk keperluan 
darurat atau keperluan masa depan,  membantu mewujudkan 
pensiun yang lebih terjamin, dan melindungi lebih banyak pekerja 
dengan perlindungan pendapatan. Sistem ini juga akan mencakup 
pekerja kontrak dan pekerja tetap, dimana ketentuan khusus akan 
diberlakukan untuk pekerja dengan masa kontrak tertentu.142 
Kunci keberhasilan sistem adalah memanfaatkan sistem jaminan 

142 Untuk pekerja kontrak jangka tetap, risiko yang perlu ditanggung adalah kehilangan pekerjaan secara  tak terduga selama masa kontrak mereka, bukan pada akhirnya. 
Oleh karena itu, parameter desain penting seperti akses ke jaminan kehilangan pekerjaan atau kontribusi dan tingkat penggantian harus secara khusus disesuaikan dengan 
sifat risiko terkait pekerjaan dari pekerja kontrak jangka waktu tertentu.
143 Lihat  Robalino dan Weber (2013).
144 Lihat juga Holzmann dan Vodopivec (2012) untuk ringkasan artikel mengenai perspektif internasional seputar kewajiban pembayaran pesangon dan konsekuensi ekonomi.
145 Hartley dkk. (2010).
146 Bernstenl dkk. (2012) sebagaimana dikutip dalam Holzmann dan Vodopivec (2012).
147 Yun dan Hur (2011) sebagaimana dikutip dalam Holzmann dan Vodopivec (2012)
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Pengalaman internasional ini, serta studi kasus internasional 
lainnya, menggaris bawahi perlunya sebuah sistem yang 
terintegrasi. Sejalan dengan pembentukan sistem jaminan 
kehilangan pekerjaan yang dikelola secara terpusat, praktik 
terbaik internasional juga menerapkan upaya-upaya perubahan 
komprehensif yang memodernisasi peraturan ketenagakerjaan 
dan menghubungkan penerimaan tunjangan pengangguran 
dengan dukungan pencarian kerja yang dikelola secara 
terpusat, untuk meningkatkan kualitas pencocokan antara 
lowongan dan kualifikasi pekerja.  Dengan menggunakan 
contoh dari Korea Selatan, sistem ini idealnya dilengkapi juga 
dengan sistem pengembangan keterampilan (skills development 
system) yang bertanggung jawab meningkatkan keterampilan 
pekerja berdasarkan kebutuhan pasar, termasuk meningkatkan 
keterlibatan sektor usaha. Program-program yang secara 
langsung menargetkan kaum muda dan perempuan yang tidak 
menganggur dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan 
khusus yang mereka hadapi di pasar kerja.

Di Indonesia, sistem jaminan kehilangan pekerjaan 
“campuran” dapat mengintegrasikan kewajiban pembayaran 

pesangon, sembari mengurangi beban ekonomi pekerja 
dan pengusaha. Proposisi untuk sistem jaminan kehilangan 
pekerjaan “campuran” di Indonesia terdiri dari pilar tabungan 
individu dan dana solidaritas yang belum ada. Gambar 3.19 
menunjukkan mekanisme sistem ini. Pekerja dan pengusaha 
akan berkontribusi pada pilar tabungan individu. Kontribusi 
gabungan ini akan membantu mengurangi moral hazard dan 
mempertahankan insentif untuk berpartisipasi aktif dalam 
pasar tenaga kerja (formal). Desain ini memungkinkan pengusaha 
untuk mengurangi (sebagian dari) kewajiban pesangon mereka 
dengan berkontribusi pada akun individual pekerja, hal ini secara 
efektif mengintegrasikan kewajiban pembayaran pesangon - 
yang idealnya sesuai dengan tingkat internasional - ke dalam 
sistem. Setelah menipisnya dana dalam rekening tabungan 
masing-masing, pekerja yang kehilangan pekerjaan selanjutnya 
akan memiliki akses ke komponen solidaritas berdasarkan 
persyaratan tertentu. Termasuk di dalamnya partisipasi dalam 
kegiatan-kegiatan pasar tenaga kerja aktif, termasuk program 
konseling kerja, pencarian kerja, dan pelatihan keterampilan. 
Secara keseluruhan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, 
perlindungan pendapatan akan jauh lebih efektif dan memadai.

Gambar 3.19: 
Tabungan 
dan jaminan 
kehilangan 
pekerjaan 

Sumber: Weber, M. 
dan J. Langbein (akan 
terbit, 2020)

Pengalaman 
internasional 
ini, menggaris 
bawahi perlunya 
sebuah sistem 
jaminan kehilangan 
pekerjaan yang 
terintegrasi. 
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Ko nt r i b u s i  o l e h  p e ke r ja  d a n 
pengusaha harus berada dalam biaya 
implisit perlindungan pendapatan 
yang berlaku di Indonesia dan sejalan 
dengan negara lain. Saat ini, iuran 
pembayaran pesangon implisit Indonesia 
berkisar antara 2 hingga 7 persen dari 
upah bulanan.148 Simulasi perubahan 
kebijakan menunjukkan iuran dalam 
kisaran yang lebih ketat yakni 2 hingga 

3 persen. Opsi pembiayaan di satu 
sisi dapat berupa pengalihan seluruh 
jumlah dari akun JHT atau di sisi lain 
dengan menarik iuran yang sama sekali 
baru, atau alternatif-alternatif diantara 
keduanya. Tabungan kehilangan 
pekerjaan yang tidak digunakan 
dapat dimasukan kembali ke rekening 
tabungan hari tua dan berkontribusi 
pada pensiun yang lebih tinggi.

148 Dihitung menggunakan dataset IFLS 4 dan IFLS 5. 
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Pilihan untuk Meningkatkan Keberlanjutan untuk Pensiun BPJS

Dalam skema pensiun apapun, selalu terdapat trade-off 
yang jelas antara keberlanjutan dan kecukupan manfaat. 
Bagian terakhir bab ini, membahas hal-hal yang terkait dengan 
kecukupan dalam skema pensiun sektor swasta menggunakan 
dua pendekatan. Membatasi penarikan dari skema JHT tidak 
akan berdampak pada keberlanjutan keuangan sistem pensiun. 
Sebaliknya, mengubah formula jaminan yang ditetapkan untuk 
menilai kembali upah di masa lalu dengan pertumbuhan upah 
alih-alih harga (inflasi) pasti akan meningkatkan defisit dalam 
skema pensiun BPJS. Dalam skenario tersebut, defisit muncul 

sekitar 10 tahun lebih awal daripada dalam baseline yakni status 
quo, dan akhirnya melebihi 1 persen dari PDB. Peningkatan 
iuran secara bertahap dari 3 menjadi 8 persen tidak lagi cukup 
untuk mencegah defisit dalam periode proyeksi. Peningkatan 
tingkat iuran sekaligus dari 3 menjadi 9 persen dari upah  akan 
diperlukan untuk menghindari defisit, dibandingkan dengan 
tingkat iuran 6 persen yang berlaku saat ini. Seperti dijelaskan 
dalam Kotak 3.4, semua proyeksi ini mengasumsikan bahwa 
metode anomali pengindeksan pagu manfaat akan diperbaiki 
(misalnya: mengacu kepada indeks pertumbuhan upah).

Kotak 3.4. Indeksasi pensium maksimum terhadap harga akan mengakhiri skema pensiun yang ada saat ini 

Terdapat anomali dalam asumsi-asumsi penghitungan 

pensiun yang diterapkan di Indonesia saat ini, yang tidak 

diterapkan di negara dunia manapun. Pensiun maksimum 

(biasanya, maksimum dikenakan pada penghasilan dan 

tergantung pada formula manfaat) diindeks terhadap harga. 

Pensiun maksimum saat ini sekitar Rp 3.8 juta, mendekati 

upah rata-rata saat ini. Berhubung tidak ada pensiun 

yang akan dibayarkan hingga tahun 2030, untuk saat ini 

parameter ini dapat diabaikan. Namun, jika upah tumbuh 

lebih cepat daripada harga, rasio pensiun maksimum 

dengan rata-rata pensiun baru akan mulai menyatu. 

Kontribusi akan terus dilakukan berdasarkan upah aktual, 

sementara pensiun akan dibatasi oleh pensiun maksimum. 

Seorang pekerja yang memasuki angkatan kerja pada tahun 

2020 dengan upah 100 dan mengalami pertumbuhan 

upah sebesar 5 persen per tahun dan akan memenuhi 

syarat untuk pensiun senilai sekitar 250 pada tahun 2060. 

Namun, pensiun maksimum, akan tumbuh hanya dengan 

inflasi katakanlah, 2 persen, sehingga mencapai sekitar 

245 pada tahun 2060. Dengan demikian, pekerja yang 

berada pada rata-rata upah maupun yang lebih tinggi, akan 

menerima jumlah pensiun yang sama. Skema ini tidak 

mempertimbangkan jumlah iuran yang telah dibayarkan 

oleh pekerja selama periode 40 tahun. Gambar di bawah 

ini menunjukkan perbedaan antara upah dan pensiun 

dari waktu ke waktu. Hasil pasti akan tergantung pada 

pertumbuhan upah riil dan karenanya tidak dapat diprediksi 

dan bisa berubah-ubah.

Sumber: Perhitungan Staf Dunia.
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Pembuat kebijakan dapat 
memilih untuk membiarkan 
tingkat manfaat skema DB 
yang ada saat ini. Keputusan 
ini masih berarti bahwa defisit 
pada akhirnya akan muncul 
tanpa peningkatan tingkat 
kontribusi. Jika keputusannya 
adalah untuk meningkatkan 
tingkat penggantian (return), 
tingkat iuran harus dinaikkan 
lebih tinggi untuk memastikan 
bahwa defisit tidak muncul 
selama periode simulasi ini. 
Dalam kedua kasus, tingkat 
iuran harus ditingkatkan 
untuk mempertahankan 
keseimbangan finansial jangka 
panjang. Pemilihan waktu 
menaikkan iuran berimplikasi 
penting.

Gambar 3.20: Surplus dan defisit pensiun sebagai % dari PDB saat menggunakan 
pertumbuhan upah alih-alih harga (seperti saat ini) untuk menilai kembali pendapatan dalam 
formula penghitungan manfaat

Sumber:  Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan model PROST. 

wajar actuaria 9% dari 2020   baseline dengan valorisasi harga   gradual 3 % ke 8%

Keuntungan meningkatkan iuran secara 
bertahap adalah untuk menghindari potensi 
gangguan pada perusahaan dan pasar tenaga 
kerja. Di samping itu, meningkatkan iuran lebih 
awal akan menghindari transfer antar generasi 
yang tidak dapat terhindarkan manakala angkatan 
masa depan akan membayar lebih banyak 
iuran dibanding kelompok sebelumnya untuk 
manfaat pensiun yang sama. Manfaat lain dari 
meningkatkan iuran ke tingkat yang diperlukan 
untuk memenuhi kewajiban juga terkait dengan 
ketimpangan yang mungkin muncul akibat 
periode yang disebabkan oleh vesting period selama 
15 tahun.149

Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan 
ini adalah dengan segera menaikkan tingkat 
iuran. Kenaikan ini akan menyamakan hubungan 
iuran-manfaat untuk semua pekerja saat ini dan 
masa depan, dan meminimalkan defisit di masa 
depan. Namun di sisi lain, meningkatkan beban 
pemberi kerja dapat berdampak negatif terhadap 

usaha-usaha mengurangi informalitas dan 
perluasan kepesertaan. Perlu dicatat bahwa 
kontribusi pemerintah sebesar 3% dari upah 
minimum yang telah dijelaskan bertujuan 
meningkatkan cakupan kepesertaan, juga 
akan mengimbangi sebagian kenaikan tarif 
iuran ini.

Peningkatan iuran akan mengarah pada 
akumulasi cadangan yang jauh lebih 
cepat dalam waktu dekat dalam konteks 
keterbatasan pasar modal domestik 
dan kurangnya pengalaman dalam 
pengelolaan dana pensiun. Bagaimana 
cadangan tersebut diinvestasikan akan 
menjadi penting dalam menentukan 
keberlanjutan finansial (lihat Kotak 3.5). 
Pengalaman internasional menunjukkan 
bahwa pilihan investasi bukan tantangan 
sepele dan menyoroti pentingnya tata kelola 
yang baik, akuntabilitas, dan kebijakan 
investasi yang sehat.150

149 Maksud aturan ini logis karena di bawah ambang batas tertentu, membayar anuitas yang sangat kecil mungkin kurang 
rasional. Pada saat yang sama, tidak dapat dipungkiri fakta bahwa tingkat iuran lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk 
membiayai tingkat akrual satu persen dalam skema manfaat pasti berarti bahwa iuran setiap pekerja yang mengiur selama 14 
tahun, manfaat yang akan didapatkannya hanya setengah dari nilai iuran setiap pekerja yang mencapai tahun ke-15.
150 Lihat Musalem dan Palacios (2006).
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Kotak 3.5. Investasi 
cadangan BPJS

Dana Investasi dalam miliaran Rp, kecuali % Sumber: BPJS (2017). 

Semakin penting bagi Pemerintah Indonesia 

untuk meningkatkan kapasitasnya mengelola 

investasi dana pensiun serta memastikan bahwa 

pengembalian aset dapat memenuhi kewajiban 

dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan mencakup 

kerangka kerja tata kelola investasi yang 

menekankan manajemen risiko, pengendalian 

biaya, kecocokan aset dan liabilitas, 

maksimalisasi keuntungan jangka panjang 

berdasarkan profil pengembalian risiko yang 

telah disepakati, serta kebijakan dan prosedur 

operasional yang jelas mengenai pengelolaan 

dan pengawasan dana. Penting untuk 

memastikan keahlian investasi dan keterwakilan 

penerima manfaat yang memadai dalam 

pengaturan tata kelola, ada pembagian yang jelas 

antara tanggung jawab penetapan strategi dan 

aturan investasi secara keseluruhan, serta tugas 

dan tanggung jawab dalam pengeloaan investasi 

sehari-hari.

Pendekatan investasi BPJS Ketenagakerjaan 

tampaknya terlalu konservatif untuk program 

yang dimaksudkan untuk memberikan keamanan 

pensiun jangka panjang. Masalah utama yang 

dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam strategi 

investasi adalah tingginya penarikan dini 

program JHT. Lebih dari setengah dari aliran 

iuran tahunan BPJS dikeluarkan untuk memenuhi 

permintaan penarikan dini dana JHT. Setelah 

periode 10 tahun, hanya sebagian kecil dari 

dana JHT yang masih tersisa.

Di luar tantangan jangka pendek ini, 

strategi investasi BPJS juga dibatasi oleh 

ketidakmampuan mencatat setiap kerugian 

yang timbul. Realitas ini muncul dari 

interpretasi klausul anti korupsi dalam 

undang-undang yang berkaitan dengan audit 

nasional. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan  

(BPK) setiap “aset nasional” yang hilang atau 

menurun nilainya dapat dianggap sebagai 

korupsi. Interpretasi ini berakibat membatasi 

investasi untuk hanya berinvestasi dalam aset-

aset yang “aman”, bukan yang bermanfaat bagi 

pemenuhan kewajiban di masa datang. 

Ada beberapa kemajuan yang menjanjikan 

dalam data keuangan BPJS Ketenagakerjaan 

terbaru. Laporan tahunan 2017 

mengungkapkan bahwa jumlah investasi JP 

telah mencapai lebih dari dua kali lipat tahun 

2017, tumbuh dari Rp12 miliar menjadi Rp25 

miliar. Proporsi investasi untuk kelompok ini 

pun meningkat, dimana proporsi investasi 

deposito di bank turun dari sekitar seperempat 

dari investasi JP menjadi 12.7 persen. 

Sayangnya, sekali lagi, dana JP, meskipun 

tumbuh, masih merupakan minoritas dari total 

investasi BPJS Ketenagakerjaan.

JKK

JKM

JHT

JP

Total DJS

BPJS

Total

18,698

6,250

214,486

11,997

251,431

9,567

260,998

23,187

7,588

237,392

20,921

289,088

7,836

296,924

23,784

8,211

249,050

25,286

306,332

10,787

317,119

102.58%

108.21%

104.91%

120.87%

105.96%

137.66%

106.80%

27.20%

31.38%

16.11%

110.77%

21.84%

12.75%

21.50%

Uraian Realisasi
2016

Target Realisasi

RKAT 2017 Analisa Pertumbuhan
2016 - 2017



139Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

3.3
BPJS Kesehatan

3.3.1 Cakupan Kepesertaan

C a k u p a n  j a m i n a n  ke s e h a t a n  te l a h 
melonjak dalam beberapa tahun terakhir. 
Kondisi ini dapat dicapai utamanya berkat 
subsidi pemerintah pusat dan daerah untuk 
membayarkan iuran hampir 130 juta dari lebih 
dari 220 juta orang yang menjadi peserta. Gambar 
3.9 menunjukkan betapa peningkatan besar-
besaran untuk kelompok miskin bersubsidi di 
tingkat nasional dan lokal merupakan kekuatan 
utama ekspansi ini. Selebihnya termasuk PPU 
yang iurannya dikutip dari 5 persen dari upah yang 
dibayarkan oleh pemberi kerja,151 bukan pekerja 
dan PBPU yang membayar iuran tetap. Akan 
dibahas kemudian, kelompok terakhir secara de 
facto mendapatkan subsidi silang. Terlepas dari 
perluasan kepesertaan yang luar biasa, masih 

terdapat hampir 50 juta orang yang belum memiliki 
jaminan kesehatan. Sebagian besar dari mereka 
adalah anak-anak usia 0 hingga 4 tahun.  Selain itu, 
analisis tentang luasnya akibat populasi bersubsidi 
(lihat Bab 2 tentang Bantuan Sosial) menunjukkan 
bahwa masih ada kesalahan signifikan baik inklusi 
maupun eksklusi. Di antara 40 persen terbawah dari 
distribusi yang seharusnya dicakup oleh subsidi (PBI-
JKN), setidaknya setengahnya tidak memperoleh 
manfaat (excluded) dan lebih dari seperlima dari 
kuintil tertinggilah yang justru disubsidi. Di samping 
itu, kemudahan proses pendaftaran untuk pekerja 
informal memungkinkan mereka mengakses layanan 
kesehatan yang tidak sedikit segera setelah periode 
iuran yang relatif singkat (45 hari), yang merupakan 
pendorong biaya utama untuk  untuk kelompok ini.

151 Data sebenarnya mengenai jumlah pekerja yang menjadi target pengurangan iuran 5% ini tidak tersedia. Mereka tidak dapat dianggap 
sebagai kategori pekerja yang sama dengan mereka yang berkontribusi untuk pensiun atau program-program jangka pendek karena 
perbedaan proses pendaftaran yang dikelola secara terpisah oleh masing-masing BPJS dan tidak ada mekanisme untuk memeriksa silang 
database kedua BPJS. Berdasarkan data survei, kami memperkirakan bahwa jumlah karyawan yang membayar iuran jaminan kesehatan 
sektor formal swasta hampir sama dengan yang berkontribusi pada program JP.



140 Berinvestasi Pada Manusia

Gambar 3.9: Peningkatan cakupan JKN yang dramatis di Indonesia, dalam jumlah individu

Sumber: Pisani (2017). 

3.3.2 Kecukupan 

Menilai kecukupan jaminan kesehatan lebih rumit daripada 
pensiun karena melibatkan perlindungan finansial dan 
penentuan biaya berbagai layanan yang tersedia. Kedalaman 
cakupan — layanan dan prosedur medis apa yang secara efektif 
dicakup (sebagai lawan dari apa yang dicakup secara de jure dalam 
aturan) —adalah metrik kecukupan yang penting tetapi di luar 
cakupan laporan ini. Yang jelas adalah bahwa tanpa pembatasan 
tentang cakupan layanan, permintaan mungkin akan melampaui 
pasokan yang tersedia, mengakibatkan penjatahan. Sementara 
JKN menawarkan paket yang pada prinsipnya komprehensif dan 
murah hati, de facto kendala sisi pasokan membatasi cakupan, 
dengan kesiapan layanan yang beragam di berbagai daerah dan 
tingkat pemanfaatan yang jauh lebih rendah di daerah yang lebih 
miskin dan terpencil.  Hanya sepersepuluh dokter tinggal di 
daerah pedesaan di mana 45 persen penduduk Indonesia tinggal. 
Menurut sebuah penelitian, “... banyak peserta PBI tidak tahu 
cara mengakses layanan atau tinggal terlalu jauh dari fasilitas 
kesehatan tingkat pertama (FKTP), mengakibatkan rasio klaim 
dan rasio penggunaan yang jauh lebih rendah daripada anggota 
yang berkontribusi.”152 Kesenjangan yang paling menonjol dalam 
hal kurangnya pemanfaatan berada di wilayah timur Indonesia.

Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan, 
setidaknya dalam satu ukuran penting — mengurangi 
pengeluaran mandiri (out-of-pocket - OOP) seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.10 dan 3.11. Gambar 3.10 
menunjukkan hubungan yang jelas antara perluasan cakupan dan 
pengurangan pengeluaran OOP dari waktu ke waktu. Peningkatan 
cakupan 20 poin di Indonesia disertai dengan penurunan sekitar 
15 poin persentase dalam pengeluaran OOP kesehatan. Sejak 
2010, persentase belanja kesehatan melalui JKN juga meningkat, 
dari sekitar 5 menjadi 17 persen, semakin menguatkan dampak 
dari perluasan cakupan.153

Pengalaman Indonesia juga cukup baik dibandingkan 
negara-negara tetangga dalam hal kemajuan mengurangi 
belanja OOP.  Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.10,  
angka terbaru untuk 2016 menempatkan belanja OOP Indonesia 
tepat di bawah Malaysia dan jauh lebih rendah dari Filipina atau 
Vietnam. Capaian ini jelas akibat upaya perluasan cakupan 
kepesertaan yang masif sejak 2014. Pada saat yang sama, Thailand 
menunjukkan bahwa dimungkinkan pengurangan lebih lanjut, 
meskipun bukan berarti tanpa pengeluaran tambahan. Thailand 
membelanjakan tiga kali lipat lebih dari Indonesia sebagai 
persentase dari PDB. Tingginya belanja kesehatan Thailand 
sebagian didukung oleh fakta bahwa Thailand mensubsidi 
lebih banyak masyarakatnya dibanding Indonesia. Seperti 
halnya dalam meningkatkan kecukupan pensiun, sumber daya 
tambahan akan diperlukan untuk terus memastikan akses dan 
kecukupan program jaminan kesehatan Indonesia.

152 Lihat Sudarmono dkk. (2019).
153 Penurunan OOP bisa lebih tinggi jika pasien tidak ditagih. Ada bukti bahwa pengeluaran langsung masih signifikan, terutama untuk obat-obatan, meskipun peraturan 
mewajibkan semua perawatan harus disediakan gratis.
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Gambar 3.10. Belanja OOP kesehatan sudah mulai menurun 
karena meningkatnya cakupan kepesertaan 

Gambar 3.11.  
Pengeluaran OOP 
di Indonesia dan 
negara-negara 
contoh

Sumber: WHO (2019) dan BPJS Kesehatan

Sumber:  WHO (2017)

Menilai kecukupan 
jaminan kesehatan
lebih rumit 
daripada pensiun 
karena melibatkan 
perlindungan finansial 
dan biaya berbagai 
layanan yang tersedia.

3.3.3 Keberlanjutan 

Defisit jaminan kesehatan, didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan semua jenis iuran dan 
pengeluaran, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4.
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Tabel 3.4: Pendapatan, pengeluaran, dan defisit jaminan kesehatan, 2014-2018 (Rp triliun)

Catatan: * tidak diaudit; ** estimasi. 
Sumber: Presentasi BPJS di Evaluasi JKN Nasional; Agustus 2019.
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Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan telah 
meningkat sebagian besar melalui kontribusi 
pemerintah untuk membayar iuran bagi 
masyarakat miskin. Namun, pemanfaatan oleh 
penduduk yang disubsidi kurang dari pengeluaran 
perawatan medis yang menjadi hak mereka. Penting 
untuk dicatat, dengan peningkatan cakupan dan 
kesiapan layanan, tingkat pemanfaatan oleh PBI 
telah meningkat dua kali lipat, meskipun masih 
tetap jauh lebih rendah daripada pemanfaatan 
oleh masyarakat umum. Tingkat rawat jalan PBI 
diperkirakan sepertiga dari rata-rata nasional dan 
tingkat rawat inap PBI sekitar setengah dari rata-
rata nasional. Seperti yang disarankan sebelumnya, 
rendahnya tingkat pemanfaatan bukan semata 
akibat kurangnya permintaan, tetapi karena kendala 
pasokan dan akses dan / atau kurangnya kesadaran. 
Saat masalah ini dapat diatasi, tingkat pemanfaatan 
harus meningkat setidaknya setara rata-rata nasional, 
berkontribusi terhadap peningkatan kesetaraan, 
meskipun akan berdampak pada peningkatkan biaya  
keseluruhan JKN.

Saat ini, sistem Jaminan Kesehatan mengarah pada 
serangkaian subsidi silang yang apabila dihitung 
secara keseluruhan merupakan defisit yang 
signifikan yang harus ditanggung oleh anggaran 
pemerintah pusat, penjamin utama program JKN. 
Paling tidak sebagian dari subsidi silang bersifat 
regresif dan dapat diatasi dengan peningkatan akses 
untuk populasi PBI yang disubsidi secara terpusat. 
Rumah tangga PBI yang ditentukan secara lokal 
jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi 
miskin, dan tampaknya memiliki lebih banyak akses 
dan informasi yang memungkinkan mereka untuk 
lebih banyak memanfaatkan  dibanding rumah 
tangga PBI nasional yang kelayakannya ditentukan 
menggunakan DTKS. Akhirnya, tingkat pemanfaatan 
yang mencapai dua atau tiga kali lebih tinggi untuk 
peserta mandiri sektor informal dibanding rata-
rata nasional, sebagian besar disebabkan adverse 
selection dan kemudahan pendaftaran menjadi 
peserta, dan inilah sebagian besar penyebab defisit. 
Indonesia telah membuat pilihan kebijakan untuk 

memudahkan pendaftaran peserta, akibatnya 
peserta mandiri sektor informal hanya berkontribusi 
ketika mereka membutuhkan layanan, atau seketika 
menjadi pasif setelah mereka memanfaatkan 
layanan, sebetulnya menjadikan kelompok ini 
mengonsumsi lebih banyak sumber daya daripada 
yang mereka bayarkan ke dalam sistem. Hal ini juga 
berarti bahwa pemanfaatan layanan oleh kategori 
penerima manfaat ini lebih besar daripada mereka 
yang membayar iuran, dalam periode tertentu. 
Selain itu, defisit juga disebabkan oleh masalah dari 
sisi pengeluaran, terutama masalah desain yang 
mengarah pada pemanfaatan rumah sakit yang 
berlebihan, lemahnya insentif bagi penyedia layanan 
untuk menahan biaya, kurangnya urun biaya atau 
batas atas pengeluaran yang disertai sistem rujukan 
dan pengawasan yang lemah.154

Seperti ditunjukkan pada Gambar 3.12, adverse 
selection menciptakan subsidi silang yang besar 
dari tiga kelompok populasi: pekerja sektor 
formal, pekerja sektor publik, dan PBI pusat.155 
Mereka yang dapat dengan mudah mendaftar 
sebagai anggota JKN — pekerja sektor informal yang 
terdaftar secara sukarela — merupakan penyumbang 
sebagian besar defisit, bersama dengan PBI lokal 
yang tidak ditargetkan dengan baik, dan mereka yang 
bukan pekerja. Dalam dua tahun terakhir, subsidi 
silang antar segmen kepesertaan belum memadai 
untuk mencegah defisit, dan  masih dibutuhkan 
subsidi tambahan. Analisis terbaru menunjukkan 
bahwa defisit ini kemungkinan akan terus tumbuh 
kecuali ada perubahan dalam operasional program 
JKN.156 Lebih penting lagi, nilai yang diperoleh 
melalui subsidi pemerintah yang signifikan - iuran 
yang dibayarkan untuk kelompok PBI, dan beban 
defisit akibat kemudahan pendaftaran pekerja 
informal - dapat secara signifikan ditingkatkan 
melalui langkah-langkah di sisi pengeluaran. Perlu 
dicatat bahwa Indonesia membelanjakan secara 
signifikan lebih sedikit persentase dari PDB untuk 
kesehatan dibanding negara-negara lain dengan 
tingkat pendapatan yang sama.157

154 Lihat Bank Dunia (2018d).
155 Data terbaru menunjukkan bahwa tidak ada lagi surplus dari populasi PBI yang disponsori secara terpusat. Hal ini mungkin disebabkan karena peningkatan tingkat 
pemanfaatan oleh grup ini.
156 Menurut suatu proyeksi, defisit baseline akan meningkat mendekati 60 persen pada tahun 2021. Pisani (2017)
157 Lihat Bank Dunia (2019b).
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Gambar 3.12: Pertumbuhan 
defisit  kelompok peserta 
sukarela kerja informal

Sumber:  BKF (2018a) berdasarkan data dari BJPS Kesehatan; angka-angka dalam miliar Rp.

3.3.4 Opsi untuk  Perubahan

Opsi untuk memperluas cakupan

Tujuan Pemerintah Indonesia adalah mencapai cakupan kesehatan universal pada 
tahun 2019. Gambar 3.21 menunjukkan bahwa telah ada kemajuan yang mengesankan 
menuju cakupan kesehatan universal dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar 
peningkatan ini disebabkan oleh cakupan subsidi yang disediakan untuk lebih dari 
130 juta orang.

Gambar 3.21: Pertumbuhan cakupan jaminan kesehatan, dalam jumlah individu

Sumber: BPJS. 
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Meskipun demikian, hampir 50 juta orang 
masih tetap tidak terlindungi. Memperluas 
cakupan ke populasi ini akan meningkatkan jumlah 
peserta menjadi 180 juta. Biaya yang dikeluarkan 
pemerintah untuk menanggung segmen kepesertaan 
ini akan diimbangi oleh subsidi implisit yang telah 
mereka terima dalam bentuk adverse selection, dan 
fungsi bantuan sosial yang berbentuk kemudahan 
pendaftaran. Jika tidak ada perubahan yang dilakukan 
pada sisi pengeluaran program JKN, dapat dipastikan 
akan ada peningkatan kebutuhan subsidi. Selain 
itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 
memperluas ketersediaan layanan medis untuk 
penduduk di daerah miskin juga akan membutuhkan 
investasi untuk meningkatkan kesetaraan. Selain 
itu, pembiayaan bukanlah satu-satunya tantangan. 
Sebagian besar dari mereka yang belum terlindungi 
JKN adalah anak-anak, terutama mereka yang 
berusia 0-4 tahun. Hal ini mungkin disebabkan 
oleh keterlambatan pencatatan kelahiran, dan akan 
diperlukan perbaikan dalam pencatatan sipil serta 
keterkaitan dengan proses pendaftaran asuransi 
kesehatan.

Sekalipun penargetan sempurna tercapai, 
pendekatan dikotomis terhadap subsidi 

menghasilkan ketidaksinambungan yang 
mencolok antara satu persentil dari populasi 
dan populasi berikutnya. Tentu saja kemampuan 
membayar lebih tinggi di persentil ke-40 daripada 
di persentil ke-11, tetapi semua rumah tangga ini 
telah disubsidi secara merata. Rumah tangga di 
persentil ke-42 malah tidak menerima subsidi sama 
sekali. Idealnya, anggaran yang terbatas untuk 
subsidi iuran jaminan kesehatan dapat ditingkatkan 
efektivitasnya dengan membedakan antara sektor 
informal yang miskin dan yang tidak miskin. Logika 
ini seyogianya diperluas untuk juga menjangkau dua 
kuintil terbawah. Usulan perluasan kepesertaan dan 
perluasan DTKS yang akan dijelaskan dalam Bab 4 
memungkinkan hal ini. Seiring membaiknya basis 
data administrasi dan digitalisasi informasi oleh 
Pemerintah Indonesia sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan interoperabilitas, kombinasi 
pemanfaatan data DTKS dengan pemeriksaan silang 
pada kepemilikan properti, mobil, pajak penghasilan, 
maupun basis data lainnya dapat membantu 
meningkatkan ketepatan penargetan. Contohnya 
bisa dilihat di negara-negara seperti Mesir dan 
Turki. Turki, misalnya, telah menggunakan lebih 
dari 24 basis data untuk membedakan iuran jaminan 
kesehatan dari berbagai bagian sektor informal. 
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Opsi untuk meningkatkan 
kecukupan dan keberlanjutan

Berkurangnya pengeluaran 
OOP dan meningkatnya tingkat 
pemanfaatan menunjukkan 
bahwa perlindungan finansial 
yang disediakan oleh jaminan 
kesehatan semakin membaik 
karena semakin banyak orang 
yang ditanggung. Pada saat yang 
sama, rendahnya pemanfaatan 
oleh populasi PBI bersubsidi 
menunjukkan masalah akses dan/
atau kesadaran di antara rumah 
tangga miskin.158 Bukti pada pola 
pemanfaatan yang dianalisa secara 
geografis mendukung anggapan 
bahwa kendala  pelayanan 
membatasi dampak cakupan 
jaminan kesehatan bagi penduduk 
di daerah terpencil. Perluasan akses, 
terutama untuk populasi PBI pusat, 
akan meningkatkan pemanfaatan 
dan oleh karenanya juga akan 
meningkatkan biaya. Sementara 
itu, hampir 50 juta orang masih 
belum terjangkau. Memperluas 
program PBI untuk mencakup 
populasi ini dengan sendirinya akan 
meningkatkan belanja anggaran. 
Jelas ada tarik-menarik antara 

meningkatnya cakupan, kecukupan 
layanan, dan keberlanjutan. Kajian 
pengeluaran publik Bank Dunia 
baru-baru ini mengeksplorasi 
beberapa potensi penghematan 
dan sumber pendanaan baru, 
dan menyimpulkan bahwa secara 
keseluruhan,  belanja perlu 
ditingkatkan untuk mencapai tingkat 
kecukupan manfaat yang layak dan 
terus mengurangi OOP, meskipun 
ada ruang untuk mengendalikan 
biaya melalui reformasi di sisi 
pengeluaran.

Defisit dalam skema jaminan 
kesehatan telah meningkat 
dalam beberapa tahun terakhir 
dan mencapai sekitar 0,1 persen 
dari PDB pada tahun 2018. Akan 
dibutuhkan sumber daya tambahan 
yang setidaknya sama besarnya. 
Laporan Bank Dunia159 baru-baru 
ini memberikan analisis mendalam 
tentang sistem pelayanan kesehatan 
dan merekomendasikan belanja yang 
lebih tinggi dan lebih efisien. Opsi 
perubahan kebijakan JKN ditinjau 
dari sisi pendapatan meliputi:

Memperbarui iuran JKN 
menggunakan metodologi 
aktuaria yang lebih solid: 

Memperluas cakupan 
subsidi yang sejenis dengan 
PBI, untuk juga mencakup 
sektor informal: 

Langkah-langkah untuk 
menegakkan kepatuhan 
pembayaran iuran: 

Model yang digunakan untuk memperkirakan 

kenaikan iuran saat ini tidak memadai karena 

merupakan proyeksi sederhana berdasarkan 

status quo. Belum ada upaya untuk melihat 

potensi pertumbuhan keanggotaan (misalnya 

kelompok keanggotaan, terutama pekerja sektor 

informal yang lebih sehat), atau berdasarkan 

pada asumsi yang lebih rinci terkait usia, jenis 

kelamin, variasi epidemiologi atau geografis, dan 

pendorong biaya tertinggi. Tidak ada keraguan 

bahwa iuran perlu dinaikkan tetapi pertanyaannya 

adalah bagaimana kenaikan tersebut dibebankan 

secara adil bagi seluruh kelompok anggota untuk 

memastikan keterjangkauan dan partisipasi, 

khususnya di antara sektor informal. Saat ini, 

pengumpulan iuran dalam satu dana jaminan 

BPJS Kesehatan memungkinkan tingkat subsidi 

silang yang tinggi untuk seluruh kelompok 

anggota, dan tetap merupakan prestasi luar biasa 

bagi Indonesia. Namun demikian, mengingat 

ketidakseimbangan dalam tingkat iuran, sistem 

ini tidak dapat mengimbangi tingginya adverse 

selection oleh pekerja sektor informal yang sakit 

- kelompok yang cakupannya jauh lebih tinggi 

dibanding  peserta yang berkontribusi.

Perluasan cakupan ini akan mengikutsertakan 

pekerja sektor informal yang lebih sehat yang saat 

ini tidak terdaftar, menurunkan biaya per anggota 

per bulan untuk semua pekerja informal dan 

menyediakan sumber pendapatan tambahan yang 

lebih dapat diprediksi untuk BPJS Kesehatan.

Jika cakupan PBI tidak diperluas ke sektor 

informal, maka akan diperlukan perubahan pada 

desain JKN (lihat di bawah) untuk mengurangi 

kemungkinan berlanjutnya adverse selection 

dari sektor informal. Namun, ini tetap merupakan 

solusi sub-optimal.

Sementara telah ada kemajuan 
yang mengesankan menuju cakupan 
kesehatan universal, hampir 50 juta 
orang masih tetap tidak terlindungi.

158 Data awal menunjukkan bahwa ada peningkatan pemanfaatan PBI pada 2018.
159 Lihat Bank Dunia (2018b).
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Di sisi 
pengeluaran 
(diurut 
berdasarkan 
dampak yang 
mungkin 
muncul):

Memodifikasi peraturan untuk 
memberdayakan BPJS Kesehatan: 

BPJS Kesehatan, setelah 
diberi kewenangan, dapat 
meningkatkan desain 
dan implementasi metode 
pembayaran penyedia 
layanan: 

Merasionalisasi paket 
manfaat: 

Memodifikasi peraturan untuk memberdayakan BPJS Kesehatan: Meskipun UU Jaminan Sosial 2004 

sedianya mengalokasikan sebagian besar fungsi pembelian kepada BPJS Kesehatan (misalnya, 

mengembangkan metode pembayaran penyedia, menetapkan tingkat pembayaran, menetapkan persyaratan 

kontrak dengan penyedia), serangkaian peraturan telah mempertahankan fungsi-fungsi ini secara de facto 

di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Situasi ini membuat BPJS Kesehatan melakukan pengendalian 

biaya dengan keterbatasan (yang seharusnya menjadi peran utama bagi pembayar tunggal) pun halnya 

dalam memberikan insentif pemberian layanan yang efektif, efisien, dan penyedia layanan yang memberikan 

kualitas perawatan yang lebih tinggi. Fungsi-fungsi ini membutuhkan kejelasan peran sehingga BPJS 

Kesehatan diberdayakan untuk memenuhi fungsi-fungsinya sebagai pembayar tunggal (single-payer).

Khususnya: 

Saat ini, JKN menawarkan paket manfaat yang 

mencakup semua perawatan yang diperlukan 

secara medis tanpa kemungkinan urun biaya 

atau pembatasan belanja. Pada saat yang 

sama, belanja kesehatan masyarakat rendah 

(US$49 per kapita) - jauh di bawah rata-rata 

negara berpenghasilan menengah dan rendah 

padahal dibutuhkan setidaknya US$110 per 

kapita untuk memberikan paket UHC yang 

mencukupi. Meskipun kecil kemungkinan 

bahwa menyusutkan paket manfaat akan, 

secara politis, tepat untuk dilakukan, ada 

beberapa langkah yang dapat diambil oleh 

Kemenkes untuk menyelaraskan manfaat 

dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya: 

1

1

2
2

3

Merancang, menguji-coba, dan memperbaiki alternatif 

pembayaran rumah sakit karena  sistem pembayaran 

berbasis kasus masih memberi ruang penggunaan 

berlebihan tanpa batas pada belanja rumah sakit,  

yang pada akhirnya menjadikan pembiayaan ke rumah 

sakit mencapai 84 persen dari seluruh belanja JKN, 

dan mendorong biaya pelayanan kesehatan dan inflasi 

(diperkirakan sekitar 17 persen per tahun); 

Menetapkan biaya tindakan yang lebih baik 

sebagai dasar penentuan tingkat iuran / 

penggantian, dimulai dengan 144 layanan 

yang tercakup dalam kapitasi JKN; 

Mengembangkan protokol diagnostik dan 

klinis, termasuk jalur rujukan, untuk setiap 

intervensi yang termasuk dalam paket 

manfaat; 

Memperbaiki dan memperluas indikator berbasis kinerja 

yang ada (bersama dengan Kementerian Kesehatan); dan

Menyelaraskan peraturan tentang penggunaan dana 

kapitasi (bersama dengan Kementerian Kesehatan)
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Memperkuat 
mekanisme 
akuntabilitas: 

Berinvestasi dalam meningkatkan kualitas dan 

interoperabilitas berbagai sistem data, karena 

efektivitas BPJS Kesehatan untuk mengelola dana 

lebih efisien tergantung pada informasi yang 

dimiliki oleh entitas lain. Saat ini, operasionalisasi 

Inisiatif Satu Data Pemerintah Indonesia diserahkan 

kepada kementerian, di mana Kementerian 

Kesehatan sedang mengembangkan pedoman 

pelaksanaan untuk sistem Kementerian Kesehatan. 

Namun, diperlukan koordinasi dan kolaborasi 

yang lebih luas untuk dapat memenuhi mandat 

BPJS Kesehatan. Memberdayakan Dewan Jaminan 

Sosial Nasional (DJSN) dengan memberikan status 

independen atau dengan mengubah perwakilan 

dan otoritas pengambilan keputusan Dewan juga 

akan menjadi langkah penting. Secara hukum, 

DJSN dimaksudkan untuk memiliki otoritas 

pengawasan keseluruhan atas implementasi JKN. 

Dalam praktiknya, pengaruh DJSN terbatas karena 

perwakilan dan pendanaan memberi bobot lebih 

besar kepada kementerian yang diwakili. Akibatnya, 

DJSN tidak memiliki kekuatan kelembagaan 

untuk memveto peraturan apa pun yang dapat 

membahayakan keberlanjutan JKN.

3

4

Membatasi periode pendaftaran menjadi 2-3 

bulan sekali setahun atau memperpanjang periode 

aktivasi untuk mencegah adverse selection; dan

Membatasi cakupan perawatan untuk kelas kamar 

bangsal terendah rumah sakit (kelas 3) sesuai 

dengan peraturan awal (dan juga ditegaskan 

kembali oleh Perpres No. 82 Tahun 2018).

Meskipun iuran JKN perlu dinaikkan sedikit, keberlanjutan jangka 
panjang hanya dapat dicapai jika pertumbuhan pengeluaran juga 
ditangani. Meningkatkan pendapatan dan menahan biaya sama-sama 
diperlukan. Namun, banyak perubahan yang diperlukan untuk mengatasi 
inefisiensi dalam implementasi JKN berada di luar kendali BPJS Kesehatan 
dan akan membutuhkan intervensi tingkat tinggi dari  Kantor Staff Presiden, 
serta memberdayakan BPJS Kesehatan agar memiliki kewenangan yang lebih 
besar atas fungsi-fungsi ‘pengadaan’ utama sebagaimana dirinci di bawah 
ini. Akhirnya, terdapat kesepakatan bahwa pemerintah perlu berinvestasi 
lebih untuk infrastruktur pelayanan kesehatan jangka panjang, terutama 
di daerah pedesaan dan terpencil, dan untuk meningkatkan pemberian 
layanan secara umum. 160

 
Pengalaman negara-negara lain di kawasan ini menunjukkan perlunya 
memulai perencanaan sejak dini untuk mengatasi tekanan keuangan 
yang akan datang seiring dengan pertumbuhan penduduk “yang sangat 
tua” dan meningkatnya angka harapan hidup. Diperlukan alternatif untuk 
rawat inap yang berbiaya tinggi  bagi mereka yang berusia di atas 75 atau 
80 tahun dalam bentuk perawatan lanjut usia memunculkan pertanyaan 
kebijakan penting mengenai pilihan yang paling layak, mengingat kondisi 
khusus di Indonesia. Dengan penuh pertimbangan, pembuat kebijakan 
Indonesia mulai mempelajari opsi-opsi yang tersedia, dan mencari 
pengalaman baik dan buruk dari negara-negara tetangga.

160 Lihat Bank Dunia (2016c).
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3.4
Pensiun PNS

PNS, TNI dan POLRI dilindungi dengan skema pensiun manfaat pasti yang berbeda. Program pensiun untuk PNS 
didirikan selama periode penjajahan Belanda dan ditegaskan kembali pada tahun 1956 ketika Presiden memberlakukan 
undang-undang tentang belanja pensiun. Peraturan pensiun PNS direvisi pada tahun 1969 dengan dikeluarkannya UU 
No. 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang masih berlaku. Saat ini, PNS di Indonesia 
berhak atas empat manfaat asuransi sosial:

3.4.1 Kecukupan

Program pensiun PNS menyediakan tunjangan hari 
tua, disabilitas, dan manfaat janda/duda (survivor 
benefit). Skema ini memberikan anuitas seumur hidup 
pada usia pensiun yang setara dengan 2,5 persen (tingkat 
akrual) dari gaji pokok terakhir untuk setiap masa kerja 
hingga maksimum 75 persen.163 Usia pensiun wajib untuk 
PNS adalah 58, atau usia 50 tahun dengan 20 tahun masa 
bakti.164 Pensiun setelah mencapai masa pensiun selama 
ini diindeks ke matriks Presiden, yang kemudian mengacu 
pada indeks pertumbuhan upah nominal untuk pensiun. 
Meskipun pemerintah mengumpulkan 4,75 persen dari 
upah pokok sebagai iuran dari PNS,165 pembiayaan pensiun 
PNS ini didasarkan pada metode pay-as-you-go (PAYG) 
dari anggaran belanja negara. Skema THT dibiayai dengan 
pengurangan 3,25 persen dari ‘gaji pokok + tunjangan 
keluarga’ dan memberikan hak kepada PNS atas pembayaran 
secara lumsum setara dengan 60 persen dari gaji pokok akhir 
ditambah tunjangan keluarga. Ini juga termasuk pembayaran 
asuransi jiwa dua kali lipat dari gaji pokok akhir ditambah 
tunjangan dasar.

Formula manfaat pasti yang digunakan untuk menghitung 
anuitas yang dibayarkan kepada PNS dirancang untuk 
menghasilkan tingkat penggantian yang jauh lebih tinggi 
daripada skema pensiun ( JP) untuk pekerja penerima 
upah (pada skema BPJS). PNS yang bekerja selama 30 tahun 
menerima tingkat penggantian 75 persen bukan dari gaji rata-
rata melainkan dari gaji pokok akhir. Sebagai perbandingan, 
seorang pekerja yang berkontribusi selama 30 tahun ke skema 
JP BPJS menerima tingkat penggantian 30 persen dari gaji 
rata-rata seumur hidup, di mana gaji masa lalu dinilai kembali 
menggunakan harga. Sementara tingkat penggantian pensiun 
PNS ditargetkan cukup tinggi, tingkat penggantian aktual 
yang dihasilkan jauh lebih rendah. Hal ini karena tunjangan 
merupakan bagian besar dari total gaji untuk banyak pegawai 
negeri dan mereka tidak termasuk dalam gaji pokok, yang 
digunakan untuk keperluan penghitungan pensiun.

Program-program ini disponsori oleh Pemerintah 
Indonesia, dan dikelola oleh PT Taspen, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang didedikasikan untuk tujuan 
ini semata. PNS membayar total 8,64 persen dari gaji 
pokok161 sebagai iuran untuk empat program (4,75 
persen untuk pensiun, 3,25 persen untuk THT, 0,24 
persen untuk JKK, dan 0,3 persen untuk JKM).162

1

2

3

4

Pensiun PNS; 

Program THT - lumsum pada saat 
pensiun; 

JKK – jaminan kecelakaan 
kerja; dan

JKM - santunan kematian. 

161 Tunjangan keluarga termasuk dalam gaji pokok saat menghitung iuran, karena tunjangan keluarga adalah 10 persen dari gaji pokok.
162 Kami belum menganalisis program JKK dan JKM untuk pegawai negeri sipil karena kurangnya data.
163 PNS juga mendapatkan pensiun ketiga belas di Indonesia, sehingga tingkat akrual efektif adalah 2,71 persen dan efektif maks RR adalah 81,3 persen (2,71 persen * 30 
tahun). Tingkat Penggantian maksimum tercapai ketika seseorang memiliki kredit layanan 30 tahun
164 Dapat diperpanjang hingga 65 atau 67 untuk kategori tertentu, termasuk pejabat pemerintah; tidak ada usia pensiun wajib untuk Presiden dan Wakil Presiden.
165 Secara teknis iuran adalah aset pemerintah tetapi Pemerintah Indonesia kemungkinan menggunakan PT Taspen sebagai agen untuk mengelola dan menginvestasikan 
dana. Meskipun Pemerintah Indonesia dapat menggunakan dana ini untuk melakukan pembayaran manfaat, pemerintah memilih untuk tidak melakukannya.
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Gaji PNS di Indonesia memiliki tiga elemen utama — gaji 
pokok, tunjangan standar, dan tunjangan honorarium — dan 
tunjangan itu meningkat lebih cepat jumlahnya bagi PNS senior. 
Sebagai bagian dari tunjangan standar, ‘Tunjangan kinerja’ telah 
meningkat 71 persen setiap tahun antara tahun 2006 dan 2011. 
Selama periode yang sama, tunjangan standar dan honorarium 
masing-masing meningkat sebesar 24 dan 23 persen, sementara 
gaji pokok tumbuh paling lambat yaitu 13 persen per tahun 
(Laporan Gaji, 2013). Peningkatan cepat dalam tunjangan relatif 
terhadap gaji pokok telah menyebabkan peningkatan komposisi 
tunjangan sebagai persentase dari total pendapatan yaitu dari 
10 persen pada tahun 2009 menjadi 27 persen pada tahun 2018 
(Statistik Pemerintah 2019). Tunjangan tidak hanya menjadi 
bagian yang terus mengalami peningkatan dalam pendapatan 

total tetapi juga bervariasi secara signifikan di seluruh Golongan. 
Gaji pokok adalah komponen dominan dari total kompensasi 
tunai (60 persen atau lebih) namun hanya untuk karyawan junior 
yang relatif tidak terampil. Sekitar 34 persen PNS di kementerian 
dan lembaga pusat terdiri dari staf yang tidak memiliki gelar 
sarjana.166

Proporsi tunjangan dalam pendapatan total secara signifikan 
lebih tinggi untuk staf menengah dan senior (Gambar 3.13). Hal 
ini menyebabkan variasi besar dalam tingkat penggantian aktual 
bagi seluruh PNS. Dalam beberapa kasus, karena rendahnya 
persentase gaji pokok dalam total pendapatan, staf senior bahkan 
mungkin menerima pensiun  sampai serendah “10 persen dari 
total pendapatan yang dibawa pulang (take-home pay)”.167

Gambar 3.13: Tunjangan yang tinggi dan bervariasi berdasarkan golongan

Sumber: Bank Dunia (2013d) 

Selain pensiun DB, PNS berhak atas pembayaran lumsum dan 
manfaat asuransi jiwa sebelum / sesudah skema THT. Namun, 
karena desain saat ini, dibahas pada bagian selanjutnya, THT 
telah kekurangan dana (underfunded) selama bertahun-tahun. 
Meningkatnya jumlah kewajiban yang tidak didanai (unfunded 
liability) hingga satu persen dari PDB mengharuskan pembekuan 

manfaat pada tahun 2001168 dan kontribusi khusus pemerintah 
yang signifikan terhadap program.169 Sementara pengurangan 
manfaat setelah reformasi 2001 telah membantu mengendalikan 
sebagian dari kewajiban yang berkembang, akan diperlukan 
reformasi tambahan untuk membuat skema tersebut sepenuhnya 
dapat didanai (fully-funded). 

166 Bank Dunia (2013d) 
167 Ibid.
168 Manfaat lumsum di bawah THT harus dihitung sebagai 60 persen dari gaji pokok. Reformasi tahun 2001 membekukan manfaat untuk layanan sebelum Januari 2001 ke 
matriks Presiden 1997. Oleh karena itu, untuk seseorang yang pensiun pada 2012 dengan masa bakti 30 tahun, tunjangan untuk 19 tahun pertama kariernya akan didasarkan 
pada matriks 1997 dan hanya tunjangan selama 11 tahun terakhir yang akan didasarkan pada pembayaran akhir pada saat pensiun, menghasilkan pengurangan manfaat 
program yang signifikan.
169 Bank Dunia (2013d)

 Rata-rata kompensasi bulanan untuk reformasi 
lembaga non-birokrasi (Rupiah)

Gaji pokok Tunjangan pangan Tunjangan reformasi birokrasi

Honorarium  Tunjangan lokasi   Tunjangan keluarga   Tunjangan jabatan 

GolonganGolongan

 Rata-rata kompensasi bulanan untuk reformasi 
birokrasi lembaga-lembaga (Rupiah)
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Sumber:  Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan data dari Kementerian Keuangan.

Faktor-faktor yang menentukan masa depan finansial dari 
skema pensiun PNS sangat berbeda dengan SJSN. Berbeda 
dengan SJSN, skema pensiun sepenuhnya ”matang” karena 
kelompok yang pensiun hari ini telah menghabiskan seluruh 
karir mereka di bawah skema tersebut. Selain itu, pola demografi 
kepesertaan pensiun PNS yang ada saat ini lebih diakibatkan 
oleh pola perekrutan di masa lampau ketimbang struktur usia 
penduduk Indonesia. Seperti yang dapat dilihat dalam distribusi 
jumlah, berdasarkan usia, dari PNS saat ini (Gambar 3.14), 
ada tonjolan jumlah kepesertaan yang tidak biasa mulai dari 

usia 44 hingga 56 tahun. Penurunan antara usia 35 dan 43 tahun 
kemungkinan berkaitan dengan krisis moneter Asia 1997-1998. 
Pendapatan per kapita tidak pulih sepenuhnya sampai sekitar tahun 
2003 — periode yang sesuai dengan tingkat perekrutan yang lebih 
rendah dan tercermin dalam distribusi usia PNS saat ini. Hasil dari 
pola-pola demografis ini adalah peningkatan pesat dalam jumlah 
pensiunan PNS karena mereka yang berada dalam “tonjolan” yang 
disebutkan di atas akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang. 
Sementara sejumlah pensiunan meninggal setiap tahunnya, 
perubahan bersih akan positif untuk dekade berikutnya.

3.4.2  Keberlanjutan

Gambar 3.14: Dalam jangka pendek, jumlah pensiunan akan meningkat tajam dalam demografi PNS
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170 Asumsi makroekonomi yang mendasarinya sama dengan untuk proyeksi BPJS. Proyeksi ini juga mengasumsikan pembekuan 
perekrutan dari tahun 2016 hingga 2022. Tidak ada perubahan situasi saat ini terkait tingginya proporsi tunjangan dalam total 
kompensasi yang diperhitungkan dalam baseline. Kami berasumsi pensiun akan diindekskan ke pertumbuhan upah nominal 
karena pensiun secara tradisional telah direvisi sejalan dengan matriks Presiden tentang upah. Selama dua tahun terakhir, 
kenaikan pensiun hampir setengah dari kenaikan upah yang diumumkan. 
171 Rasio ketergantungan adalah rasio pensiunan terhadap PNS yang aktif. 
172 Bank Dunia (2013d)
173 Lihat laporan Ringkasan Eksekutif (2013d) oleh Bank Dunia untuk diskusi tentang keuangan program THT. 

Gambar 3.15: Proyeksi dasar pengeluaran pensiun PNS sebagai % dari PDBGambar 3.15 menunjukkan 
hasil baseline dari proyeksi 
k e u a n g a n  d e n g a n 
menggunakan model PROST.170 
Pengeluaran akan tumbuh 
hingga tahun 2026 sebelum 
stabil di sekitar 0,8 persen dari 
PDB, hanya meningkat setelah 
rasio ketergantungan sistem 
memburuk.171  Menambahkan 
pensiun untuk TNI-POLRI 
akan sedikit meningkatkan 
pengeluaran.  

Sumber:  Proyeksi staf Bank Dunia berdasarkan model PROST dan data Kemenkeu. Lihat asumsi 
dalam Lampiran 1. Proyeksi mengecualikan TNI-POLRI.

Program THT dimaksudkan sebagai skema 
yang sepenuhnya didanai dengan tingkat 
kontribusi pegawai sebesar 3,25 persen. 
Namun, pada kenyataannya, THT adalah skema 
manfaat pasti dan karena formula manfaatnya 
cukup royal, tingkat iuran yang diperlukan untuk 
sepenuhnya mendanai program adalah lebih dari 
dua kali lipat tingkat iuran saat ini. Akibatnya, 
program THT telah kekurangan dana selama 
bertahun-tahun dan berdasarkan struktur saat 
ini berarti bahwa kewajiban yang tidak didanai 
(unfunded liability) akan terus meningkat setiap 
tahun. Menurut laporan tahunan PT Taspen 
2017, pendapatan iuran dan kontribusi untuk 
program THT adalah sebesar Rp6.098,20 miliar, 
mencapai 99,22 persen dari RKAP 2017 sebesar 
Rp6146,17 miliar. Besaran kewajiban yang tidak 
didanai diperkirakan akan terus meningkat 
sebagai persen dari PDB untuk 5 hingga 10 tahun 
mendatang sebelum mulai menurun.172 Proyeksi 
menunjukkan bahwa demografi internal layanan 
sipil akan menghasilkan peningkatan rasio 
pengeluaran pensiun terhadap PDB (termasuk 
THT)173 selama dekade berikutnya, atau lebih, 
sebelum akhirnya stabil. Karena skema ini 
sebagian besar non-iuran, peningkatan ini 

secara langsung akan mempengaruhi defisit 
pemerintah secara keseluruhan. Tidak ada 
dana yang dikelola dan karenanya kebijakan 
investasi bukan merupakan faktor yang 
mempengaruhi dan perlu dipertimbangan.

Terdapat peluang perubahan yang cukup 
signifikan terhadap skema pensiun PNS 
yang akan secara dramatis mengubah 
gambaran keuangan. Pertama-tama, UU BPJS 
mengamanatkan bahwa pada tahun 2029, PNS 
akan masuk ke BPJS sehingga seiring waktu 
semua pekerja akan ditanggung oleh BPJS 
seperti halnya dengan asuransi kesehatan. 
Namun, proposal untuk menyiapkan skema 
defined contribution (DC) yang baru untuk 
PNS kini sedang dikembangkan. Selain itu, juga 
sedang dipertimbangkan untuk memasukkan 
tunjangan ke dalam total pendapatan untuk 
perhitungan pensiun di masa yang akan 
datang. Perubahan-perubahan ini akan 
berdampak signifikan pada biaya fiskal 
pensiun PNS yang akan dibahas di bagian 
berikutnya, bersama dengan opsi-opsi untuk 
reformasi parametrik yang dapat diambil 
untuk skema yang saat ini berlaku. 

 %
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Proyeksi Pengeluaran Pensiun sebagai % dari PDB
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174 Berbagai tunjangan dipdanang sebagai cara untuk memungkinkan fleksibilitas dalam struktur gaji pokok Indonesia 
yang kaku, serta merespons meningkatnya kompleksitas pasar tenaga kerja Bank Dunia (2013d). 
175 Karena pensiun dibayar 13 kali setahun, RR untuk masa kerja 30 tahun lebih besar dari 75 persen. 

3.4.3 Opsi untuk Perubahan

Opsi untuk Meningkatkan Kecukupan

Meningkatkan kecukupan manfaat pensiun 
PNS akan membutuhkan pendefinisian 
ulang basis pendapatan yang digunakan 
untuk menghitung manfaat pensiun. Tingkat 
penggantian pensiun PNS sebagai bagian dari 
total gaji telah mengalami penurunan, terutama 
untuk PNS yang proporsi tunjangannya tertinggi 
dari komponen total gaji mereka. Untuk 
beberapa individu, gaji pokok adalah bagian kecil 
dari total kompensasi dimana, bahkan dengan 
tingkat akrual yang relatif tinggi yaitu sekitar 2,5 
persen, tingkat penggantian sebagai bagian dari 
total gaji bisa jadi serendah 20 persen. Selain itu, 
tingkat penggantian ini biasanya berubah setiap 
tahun karena proporsi tunjangan berubah dan 
terus bervariasi secara signifikan untuk seluruh 
pekerja di tingkat yang berbeda. 

Salah satu cara untuk memperbaiki kondisi 
ini adalah dengan mempertimbangkan 

untuk memasukkan sebagian atau 
keseluruhan tunjangan sebagai bagian 
dari basis pendapatan saat menghitung 
manfaat pensiun di masa yang akan 
datang. Dengan mengadopsi pendekatan 
ini, kecukupan pensiun dapat ditingkatkan 
sambil tetap mempertahankan “fleksibilitas 
pembayaran”174 — tujuan yang saat ini ingin 
dicapai melalui reformasi birokrasi dan 
reformasi gaji PNS baru-baru ini.  Jika semua 
tunjangan dimasukkan secara prospektif 
ke dalam basis pendapatan, tingkat 
penggantian (RR) rata-rata, yang saat ini 35 
persen dari upah kotor individu terakhir, 
akan naik hingga 80 persen.175 RR yang lebih 
tinggi akan menyebabkan belanja pensiun 
menjadi lebih dari dua kali lipat relatif 
terhadap baseline, seperti yang ditunjukkan 
pada Opsi 1 di Gambar 3.22.

Gambar 3.22: Pengeluaran sebagai % dari PDB 

Catatan: Baseline: tidak ada perubahan pada desain atau aturan sistem.
Opsi 1: Semua Tunjangan dimasukkan, tidak ada perubahan lain dalam desain atau aturan sistem.
Opsi 1a: Semua tunjangan diambil + penghasilan rata-rata seumur hidup dengan valorisasi upah + indeks inflasi pensiun + 
kenaikan usia pensiun.
Sumber: perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan PROST.

Pengeluaran Pensiun dalam % PDB

%
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D
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Baseline    Opsi 1aOpsi 1
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Pilihan untuk Meningkatkan Keberlanjutan 

Sebagian dari penambahan biaya 
untuk Opsi 1 dapat diimbangi dengan 
secara bersamaan melakukan 
reformasi parametrik , seperti 
memperpanjang usia pensiun, beralih 
dari gaji akhir ke pendapatan seumur 
hidup dengan valorisasi upah, dan 
perubahan indeksasi pensiun dari 
terhadap upah menjadi terhadap 
inflasi. Hal ini akan diperlukan untuk 
secara signifikan mengurangi tingkat 
akrual guna menghindari lonjakan 
besar RR dari satu kelompok ke 
kelompok lain, serta lonjakan tiba-tiba 
dalam pengeluaran.176 Paket perubahan 
ini dapat dilakukan bersamaan 
dengan memasukkan tunjangan 
untuk perhitungan  besaran manfaat, 
dimodelkan sebagai Opsi 1a, tidak 
semata-mata akan  meningkatkan 
defisit177 tetapi juga membuat sistem 
lebih adil bagi semua pesertanya. 
L a n g k a h  u n t u k  m e m a s u k k a n 
tunjangan ke dalam komponen gaji 
perlu melibatkan analisis dengan 
menggunakan data tunjangan masing-
masing PNS. Mengingat data tentang 
tunjangan sangat terdesentralisasi, 
analisis dalam laporan ini menggunakan 
rasio tunjangan rata-rata178 terhadap 
total gaji dan hasil yang disimpulkan 
dalam bab ini akan berlaku untuk rata-
rata populasi pegawai negeri.179

Keterjangkauan skema pensiun pegawai negeri adalah masalah yang lebih mendesak 
karena gelombang pensiun yang akan dihadapi dalam beberapa tahun mendatang. 
Jika tidak ada perubahan pada skema (baseline scenario), belanja pensiun akan tumbuh 
dalam jangka pendek, stabil dalam jangka menengah, dan meningkat dalam jangka 
panjang karena rasio ketergantungan yang semakin memburuk. Namun, keputusan 
yang dibuat untuk meningkatkan kecukupan dengan memasukkan tunjangan dalam 
penghitungan manfaat dapat berdampak fiskal yang signifikan, seperti halnya keputusan 
untuk memperkenalkan skema iuran pensiun baru, yang telah didanai sebelumnya 
(prefunded). Dua sasaran kebijakan yang saling bertentangan, meningkatkan kecukupan 
manfaat dan keberlanjutan fiskal, dapat dicapai dengan memperkenalkan perubahan 
parametrik terhadap skema yang ada saat ini dan/atau dengan menerapkan reformasi 
sistemik jangka panjang yang akan berlaku bagi PNS baru. Setidaknya terdapat tiga 
reformasi parametrik yang dapat dipertimbangkan, yakni, meningkatkan masa kerja 
dalam penghitungan manfaat, mengindeks pensiun pada inflasi, dan memperpanjang 
usia pensiun. 

Yang pertama adalah untuk meningkatkan masa kerja yang digunakan untuk menghitung 
besaran manfaat, dari gaji akhir menjadi sejarah pendapatan seumur hidup. Penggunaan 
gaji terakhir merupakan cara yang praktis dalam skema DB jika menggunakan catatan 
administrasi dalam bentuk tertulis. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, 
pencatatan digital memungkinkan untuk memasukkan riwayat penghasilan dalam proses 
penghitungan. Alasan untuk memperhitungkan jangka waktu (penghasilan) yang lebih 
lama adalah terkait distorsi dan ketidakadilan yang mungkin muncul jika yang digunakan 
adalah gaji akhir. Formula yang menggunakan gaji akhir dapat mengarah pada pendapatan 
regresif jika, sebagai contoh, pekerja dengan upah rendah memiliki profil penghasilan 
yang relatif datar dibanding mereka yang memiliki keterampilan lebih, seperti yang 
biasa ditemui. Penggunaan gaji akhir juga membuka ruang manipulasi dalam kasus ada 
yang mendapatkan kenaikan penghasilan sesaat sebelum pensiun. Terakhir, gaji terakhir 
mungkin secara tidak dapat diprediksi lebih tinggi bagi angkatan pegawai yang pensiun 
setahun setelah diterapkannya kenaikan gaji PNS, jika dibandingkan dengan angkatan 
pegawai yang pensiun sebelum kebijakan kenaikan gaji tersebut diumumkan. Seluruh 
negara-negara OECD sudah menggunakan rata-rata penghasilan periode yang lebih 
lama (Perancis adalah yang terpendek, 25 tahun). Hampir seluruhnya merevaluasi gaji 
sebelumnya menggunakan  kenaikan upah (kecuali Perancis).

176 Ada beberapa kasus (misalnya Sri Lanka) di mana reformasi undang-undang upah tidak dikoordinasikan dengan reformasi pensiun mengakibatkan peningkatan besar 
dalam belanja yang tidak terduga.
177 Dalam jangka pendek Opsi 1a sebenarnya akan menyebabkan defisit yang lebih rendah dari baseline karena kontribusi 4,75 persen akan dikumpulkan pada gaji pensiun 
dan pensiun akan diindeks ke inflasi.
178 Kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memvalidasi asumsi tentang tunjangan rata-rata terhadap total gaji. 
179 Analisis yang lebih rinci menggunakan catatan tingkat individu, atau sampel acak catatan akan memungkinkan penafsiran pada kecukupan pensiun di tingkat granular 
dan untuk menilai dampak distribusi termasuk tunjangan untuk gaji pensiun. Ini akan menjadi penting terutama mengingat bahwa tunjangan sangat bervariasi berdasarkan 
peringkat, pelayanan, dan lokasi.
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Argumen serupa berlaku untuk 
pengindeksan pensiun. Semua negara 
OECD secara otomatis mengindeks 
pensiun dan sebagian besar melakukannya 
pada harga. Hal ini melindungi daya 
beli dan menghindari hasil yang di luar 
dugaan karena perbedaan inflasi lintas 
kelompok. Pensiun PNS di Indonesia 
diindekskan pada pertumbuhan upah 
karena upah direvisi sejalan dengan 
kenaikan upah sesuai dengan matriks 
Presiden. Perhitungan ini memungkinkan 
menyuntikkan elemen kejutan karena 
kenaikan upah ditentukan secara berkala, 
dan beberapa kelompok akan lebih 
beruntung dibanding yang lain tergantung 
pada waktu dan besarnya kenaikan. 
Indeksasi upah juga meningkatkan biaya 
skema.

Akhirnya, meningkatnya usia harapan 
hidup berarti bahwa periode di mana 
pensiun akan diterima lebih panjang  
untuk kelompok yang pensiun hari ini 
daripada kelompok yang pensiun 20 
tahun lalu, dan lebih rendah daripada 
kelompok yang akan pensiun 20 
tahun dari sekarang. Mengingat terus 
meningkatnya harapan hidup karena 
penurunan angka kematian, sementara 
parameter lain tidak berubah, umur yang 
lebih panjang akan berarti lebih banyak 
rupiah yang keluar dari sistem untuk 

iuran yang sama dari waktu ke waktu. Hal 
ini menciptakan masalah keadilan antar 
generasi. Selain itu, kemampuan untuk 
bekerja umumnya meningkat seiring 
dengan usia harapan hidup. Kecuali 
jika usia pensiun ditingkatkan, “present 
value” pensiun angkatan-angkatan yang 
akan pensiun di masa depan akan terus 
meningkat dan ekonomi mungkin akan 
merugi ketika pekerja usia produktif 
meninggalkan pasar kerja. Karena alasan-
alasan ini, usia pensiun di negara-negara 
OECD telah diperpanjang hingga sekitar 
lima tahun dalam dua dekade terakhir, 
dengan beberapa negara berencana 
mengaitkan perubahan usia pensiun 
pada perubahan angka harapan hidup.  
Ketika usia pensiun meningkat, masa 
tugas maksimum180 yang memungkinkan 
pengumpulan manfaat juga harus 
ditingkatkan, jika tidak maka hanya sedikit 
insentif untuk terus bekerja, bahkan 
mungkin tidak memiliki keinginan sama 
sekali.   Pensiun dini dapat diizinkan, tetapi 
manfaat pensiun untuk pensiun dini harus 
dikurangi, dengan menggunakan faktor-
faktor yang wajar secara aktuaria untuk 
mencerminkan jangka waktu yang lebih 
lama atas pembayaran manfaat pensiun. 
Satu pengingat adalah bahwa pengurangan 
belanja pensiun karena pensiun nanti 
mungkin tidak menghasilkan belanja 
pemerintah yang lebih rendah secara 

keseluruhan karena pekerja yang lebih tua 
akan lebih mahal daripada pekerja yang 
lebih muda. Juga, masih ada kemungkinan 
pekerja yang lebih muda direkrut karena 
keterampilannya dibutuhkan. Singkatnya, 
perkiraan tabungan dari bertambahnya usia 
pensiun harus dipandang sebagai batas atas.

Reformasi parametrik yang disebutkan 
di atas, jika dilakukan dengan 
tunjangan yang termasuk dalam basis 
pendapatan (Opsi 1a), dapat membantu 
meningkatkan ekuitas, keadilan dan 
kecukupan skema. Namun, seperti yang 
terlihat pada Gambar 3.23 dan Gambar 
3.24, defisit dan utang pensiun implisit 
(implicit pension debt, IPD)181 dalam Opsi 
1a telah naik relatif terhadap baseline. Ini 
karena penghematan dari ketiga reformasi 
parametrik tidak cukup untuk mengimbangi 
peningkatan kewajiban karena pembayaran 
manfaat yang lebih tinggi. Sistem ini dapat 
dibuat netral biaya dengan secara bertahap 
mengurangi tingkat akrual dari tingkat saat 
ini, 2.5 persen per tahun menjadi 1.7 persen. 
Opsi ini, dimodelkan sebagai Opsi 1b, 
mempertahankan paket perubahan dalam 
Opsi 1a dan termasuk pengurangan laju 
akrual. Perlu dicatat bahwa bahkan dengan 
penurunan tarif akrual, tingkat penggantian 
PNS baru adalah 60 persen dari total gaji 
akhir, jauh lebih tinggi daripada RR saat ini 
sebesar 35 persen. 

180 Ini adalah 30 tahun untuk Indonesia berdasarkan peraturan saat ini.
181 IPD dihitung sebagai nilai sekarang dari pengeluaran masa depan pada titik waktu tertentu.  

Gambar 3.23: Pengeluaran sebagai % dari PDB Gambar 3.24: IPD sebagai % dari PDB

Catatan: Opsi 1a: Semua tunjangan yang diambil + penghasilan rata-rata seumur hidup dengan valorisasi upah + indeks inflasi pensiun + kenaikan usia pensiun; Opsi 1b: 
Opsi 1a + pengurangan tingkat akrual bertahap.
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan PROST, asumsi dapat ditemukan dalam Lampiran 1.

baseline baselineopsi 1a opsi 1aopsi 1b opsi 1b
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182 Tingkat penggantian dari skema DC sangat sensitif terhadap 
asumsi pada (a) usia pensiun (b) asumsi spread, yaitu, hubungan 
antara pertumbuhan upah riil dan pengembalian investasi. Hasilnya 
di sini mengasumsikan usia pensiun 65 tahun dan rentang  1,5 
persen. Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi ini ditunjukkan 
dalam catatan kebijakan PNS yang akan datang. Jika usia pensiun 
dijaga konstan pada usia 58 tahun maka seorang PNS dengan masa 
kerja 30 tahun akan menerima sekitar 41 persen RR.

Proposal untuk memperkenalkan skema 
iuran pasti (DC) baru untuk PNS sedang 
dipertimbangkan. Iuran tambahan dari Pemerintah 
Indonesia sebagai pemberi kerja untuk skema funded 
akan menjadi pengeluaran tambahan dan akan 
bertambah ketika jumlah karyawan yang masuk 
dalam skema meningkat. Karena besaran iuran belum 
ditentukan, kami memodelkan skenario sehingga 
RR dari “skema DB yang diubah netral-biaya (Opsi 
1b)” cocok dengan RR dari skema DC baru. Dengan 
demikian, kami mencegah diskriminasi antar 
generasi pegawai negeri. Analisis kami menunjukkan 
bahwa skema DC baru akan membutuhkan tingkat 
kontribusi sekurang-kurangnya 20 persen (10 
persen dari Pemerintah Indonesia dan 10 persen dari 
pegawai negeri), agar sesuai dengan 60 persen RR 
yang diberikan kepada pegawai negeri dalam skenario 
DB alternatif yang netral-biaya.182

Gambar 3.25 membandingkan pengeluaran di masa 
depan pada “skema DB yang diubah netral-biaya 
untuk semua” (Opsi 1b) dengan “DB yang diubah 
netral-biaya untuk skema PNS lama + DC untuk PNS 
baru” (Opsi 2). Iuran 10 persen adalah biaya tambahan 
bagi pemerintah, dan itu akan berjumlah 10 persen 
dari upah, atau mendekati 0,35 persen dari PDB dalam 
jangka panjang. Di sisi lain, pensiun masa depan akan 
dibayarkan dari dana DC sehingga pengeluaran yang 
dibiayai anggaran pada akhirnya akan hilang (lihat 
grafik IPD, Gambar 3.26). Perlu dicatat bahwa sifat 
rencana DC berarti bahwa investasi dan risiko umur 
panjang akan sepenuhnya ditanggung oleh masing-
masing PNS. Akibatnya, RR di bawah skema DC 
tunduk pada ketidakpastian yang lebih besar.

Gambar 3.25: Pengeluaran sebagai % dari PDB

Gambar 3.26: IPD sebagai % dari PDB

Catatan: Opsi 1b = Opsi 1a + pengurangan tingkat akrual bertahap; Opsi 2 = Opsi 1b + DC 
untuk pendatang baru.
Sumber: Perhitungan staf Bank Kerja. Catatan: Semua opsi yang dimodelkan bersifat 
kumulatif (lihat Tabel 4).

Iuran tambahan dari Pemerintah Indonesia 
sebagai pemberi kerja untuk skema funded  
akan menjadi pengeluaran tambahan dan 
akan bertambah ketika jumlah karyawan 
yang masuk dalam skema meningkat. 
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opsi 1b

opsi 1b
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3b

Kontribusi 20 persen dari PNS dibagi menjadi 
3 persen ke dalam skema JP + 17 persen ke 
dalam skema top-up.185 Seorang PNS akan 
menerima manfaat DB dari skema JP dan 
manfaat lumsum dari skema DC top-up. 

Tingkat kontribusi 20 persen, jika dikelola 
dengan hati-hati,186 akan memberinya RR 

gabungan setara 60 persen pada saat 
pensiun. 

Opsi ketiga (Opsi 3) adalah bagi PNS baru untuk bergabung 
dengan skema BPJS. Sesungguhnya hal ini adalah maksud dari 
Undang-Undang SJSN, yang mensyaratkan perubahan harus 
terjadi pada tahun 2029. Peraturan BPJS yang berlaku saat ini 
(dengan indeksasi terhadap harga) membutuhkan 3 persen183  
iuran untuk skema JP dan hanya menyediakan sekitar 28 persen 
RR. Jumlah ini akan jauh lebih rendah daripada RR untuk PNS 
yang ada, yang akan menerima RR sebesar 60 persen jika skema 
DB diubah sesuai Opsi 1b (misalnya tunjangan dimasukkan dan 
dilakukan perubahan parametrik). Oleh karena itu, jika PNS 
yang baru dipindahkan ke skema BPJS dan manfaat PNS yang 
ada diubah, Pemerintah Indonesia perlu menambah manfaat 
pegawai negeri baru untuk mempertahankan keseimbangan 
dalam manfaat antara PNS lama dan PNS baru. Manfaat top-up 
ini dapat diberikan sebagai bagian dari skema baru yang dibuat 
dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia atau PT Taspen, atau 
hanya menjadi iuran yang lebih tinggi untuk PNS baru dalam 
skema JHT atau JP (lihat Opsi 3a dan 3b untuk opsi terakhir). PNS 
baru akan bersikap netral terhadap salah satu dari opsi-opsi ini 
karena ia hanya akan membayar 20 persen iuran184 dan akan 
mendapatkan RR rata-rata 60 persen pada saat pensiun. Namun, 
integrasi dengan skema BPJS akan memberikan mobilitas tenaga 
kerja yang lebih tinggi kepada PNS baru, dan memungkinkan 
pelestarian hak-hak apabila PNS berpindah dari sektor publik 
ke sektor swasta.

183 Seperti yang ditunjukkan di bagian BPJS, tingkat kontribusi aktuarial yang wajar berdasarkan desain skema JP saat ini adalah 6 persen. Oleh karena itu, jika PNS baru 
ditambahkan ke skema JP pada tingkat iuran 3 persen, ia hanya akan meningkatkan kewajiban skema dalam jangka panjang.
184 Diasumsikan di sini 10 persen dari PNS dan 10 persen dari Pemerintah Indonesia.
185 Skema top-up dapat berupa skema DC yang dikelola oleh PT Taspen atau 17 persen ke dalam skema JHT (dikelola BPJS) untuk PNS.
186 RR dalam skema DC tunduk pada ketidakpastian yang lebih besar yang harus ditanggung oleh pekerja. Oleh karena itu, tingkat kontribusi yang lebih tinggi dalam skema 
DC menghadapkan PNS pada ke ketidakpastian RR yang lebih besar pada saat pensiun.
187 Mengasumsikan skema JP diubah dengan tingkat kontribusi aktuaria yang wajar dan valorisasi upah dari manfaat.

2

3a

Iuran 20 persen dari PNS baru masuk ke skema 
DC yang dibentuk secara independen. Dalam 
jangka panjang, defisit pada skema PNS akan 

turun karena PNS baru akan berada dalam 
skema DC yang didanai. Opsi ini tidak akan 

mengarah pada integrasi skema sektor publik 
dan swasta.

Iuran 20 persen dari PNS baru, dengan 9 persen 
masuk ke skema JP yang diubah187 skema JP + 11 
persen ke dalam skema top-up. Jika Pemerintah 
Indonesia memilih untuk mengubah skema JP, 
persentase kontribusi yang lebih tinggi akan 
diperlukan untuk skema JP dan selanjutnya 
diperlukan top-up yang lebih rendah untuk 

dapat memberikan RR 60 persen kepada PNS 
baru.

Opsi

Opsi

Opsi

Integrasi dengan skema BPJS 
akan memberikan mobilitas 
tenaga kerja yang lebih 
tinggi kepada PNS baru, dan 
memungkinkan pelestarian hak-
hak apabila PNS berpindah dari 
sektor publik ke sektor swasta.
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Perubahan parametrik dalam Opsi 1b netral 
dalam jangka panjang secara fiskal, sementara 
perubahan sistem yang dijelaskan dalam Opsi 2, 3a 
dan 3b akan menghasilkan pengeluaran yang lebih 
tinggi untuk Pemerintah Indonesia dalam jangka 
menengah karena pemerintah perlu membayar 10 
persen iuran. Namun, dalam jangka panjang, defisit 
akan hilang dan liabilitas yang tidak didanai akan 
sama antara Opsi 2,3a dan 3b.

Jika Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan 
tunjangan pensiun sambil menjaga biaya program 
pensiun PNS tidak berubah, solusi manapun akan 
membutuhkan perpanjangan usia pensiun dan 
perubahan indeks inflasi. Kedua perubahan ini 
menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk 
peningkatan manfaat, karena manfaat dimulai pada 
usia yang lebih tua dan peningkatan manfaat setelah 
pensiun lebih kecil. Mengikuti kedua perubahan ini 
opsi yang tersedia dirangkum dalam Tabel 3.6, yaitu 

mengubah desain dan pembiayaan program pensiun 
untuk membuat sistem lebih adil, memadai dan 
merata lintas seluruh generasi PNS.

Akhirnya, perlu dicatat bahwa setidaknya ada 
dua perbedaan yang lebih penting antara paket 
perubahan parametrik dan dua opsi iuran DC. 
Pertama, integrasi komponen DB dalam Opsi 
3b sejalan dengan praktik terbaik dan tren di 
negara-negara OECD menuju integrasi dan skema 
nasional tunggal untuk semua pekerja. Hal ini akan 
memfasilitasi mobilitas tenaga kerja, mengurangi 
biaya administrasi dan merata. Kedua, akumulasi dana 
pensiun besar kedua akan menimbulkan tantangan 
tambahan untuk memastikan bahwa ada kebijakan 
investasi yang kuat dan tata kelola yang transparan. 
Berbeda dengan skema manfaat pasti, risiko investasi 
dalam skema DC jatuh pada PNS itu sendiri. Dalam hal 
ini, Opsi 3b lebih baik dalam mendiversifikasi risiko 
pensiun untuk PNS.

188 Enam persen dalam skema JP dan 14 persen di JHT.  Jika aturan skema JP diubah untuk memungkinkan valorisasi upah maka pembagiannya harus 9 persen dalam JP dan 
11 persen di JHT, untuk memastikan kewajaran aktuaria.

Tabel 3.6: Ringkasan opsi reformasi untuk pensiun PNS

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia. 

Tidak ada

35.9%

34.2%

35%

Terjangkau 

dalam jangka 

menengah

Tidak adil, 

tidak setara 

dan tidak 

memadai untuk 

mayoritas PNS

Opsi 1 + tiga 

perubahan 

parametrik

35.9%

46.6%

88.3%

Lebih murah 

dari opsi 1, 

desain yang 

lebih adil

Biaya lebih 

dari baseline

Opsi 1b untuk PNS lama + 20% 
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35.9%

0.3%

60% untuk PNS lama; 59,6% 

untuk PNS baru

Tidak ada diskriminasi antara 

PNS yang ada saat ini dan 

perekrutan di masa depan; IPD 

mendekati nol pada tahun 2080

Cadangan dana besar; RR dalam 
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mengacu pada imbal investasi 
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membayar kontribusi pemerintah
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35.9%

85.6%
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Meningkatkan 

kecukupan
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pengurangan 
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menjadi 1.7%

35.9%
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Opsi 1b untuk PNS lama + 
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dibagi antara skema JP dan 

top-up188

35.9%
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59.6%

Sesuai dengan UU SJSN, 

sistem yang mulus 

memungkinkan portabilitas 
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3.5
Ringkasan dan Kesimpulan
Bab ini mencatat kemajuan yang telah dilakukan selama dekade terakhir dalam rasionalisasi sistem 
asuransi sosial Indonesia, serta perluasan besar-besaran cakupan jaminan kesehatan. Bab ini juga 
mencatat kesenjangan penting yang masih ada dalam hal kecukupan, keberlanjutan dan cakupan. 
Cakupan pensiun khususnya merupakan masalah yang serius, mengingat penuaan penduduk 
Indonesia. Temuan utama dari analisis dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1 4

2 5

3

Telah ada perluasan kepesertaan 
besar-besaran jaminan kesehatan 
dan pengurangan pengeluaran OOP 
selama dekade terakhir; hal ini telah 
dicapai dengan mensubsidi iuran 
untuk sekitar setengah dari populasi. 
Upaya menutup celah kepesertaan 
yang tersisa akan meningkatkan defisit 
yang telah mulai berkembang sejak 
awal skema. 

Defisit dalam skema jaminan 
kesehatan sebagian besar 
disebabkan oleh peserta mandiri 
sektor informal, sementara iuran 
untuk penduduk miskin yang 
disubsidi melebihi pengeluaran 
untuk kelompok ini. Hal ini 
mungkin mencerminkan adverse 
selection pekerja sektor informal 
dan kendala supply side terkait 
dengan tingkat pemanfaatan 
oleh kelompok miskin, terutama 
di daerah-daerah yang kurang 
terlayani.

Cakupan untuk risiko lain — 
pensiun, kecelakaan kerja, dan 
kematian — tetap sangat rendah 
untuk negara dengan pendapatan 
setingkat Indonesia; bahkan pekerja 
swasta yang ditanggung baru akan 
mulai menerima pensiun penuh 
30 hingga 40 tahun dari sekarang.  
Padahal pensiun lumsum dan 
parsial kemungkinan tidak memadai. 
Tingkat penggantian PNS telah turun 
karena meningkatnya proporsi 
tunjangan non-pensiun, terutama 
untuk PNS yang lebih senior.

Keberlanjutan keuangan 
BPJS dalam hal defisit dapat 
d i p e r t a h a n k a n  d e n g a n 
meningkatkan tingkat iuran 
dari waktu ke waktu, tetapi 
peningkatan ini tidak akan 
terjadi secara otomatis. Pada 
tingkatnya yang sekarang , 
defisit baru akan muncul pada 
saat skema mulai jatuh tempo. 
Belanja pensiun PNS akan 
meningkat karena demografi 
internal PNS dan kemudian stabil 
dengan tidak adanya perubahan 
yang berarti, sebelum naik 
sekali lagi. Beberapa perubahan 
yang diusulkan, terutama 
pengenalan skema iuran pasti, 
akan mengarah pada belanja 
pemerintah yang lebih tinggi 
dalam jangka pendek.

Kecukupan pensiun dalam skema 
sektor swasta dipengaruhi secara 
negatif oleh praktik penarikan 
dini tabungan hari tua, serta 
metode valorisasi. Tekanan untuk 
penarikan dini ini tampaknya 
paling tidak sebagian terkait dengan 
kurangnya perlindungan terhadap 
pengangguran.
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Akhirnya, penting untuk dicatat keterkaitan antara usulan-usulan kebijakan ini. Peningkatan kecukupan manfaat 
membutuhkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan keberlanjutan finansial, sementara cakupan 
idealnya harus diperluas setelah langkah-langkah telah diambil untuk memastikan keberlanjutan. Selain itu, 
untuk mencapai cakupan universal dalam konteks pasar tenaga kerja di mana mayoritas pekerja berada di sektor 
informal, garis antara bantuan sosial atau program non-iuran dan program iuran akan menjadi semakin kabur.

Sehubungan 
dengan kecukupan, 
dipertimbangkan opsi-opsi 
berikut:

Sehubungan dengan 
keberlanjutan, dipertimbangkan 
opsi-opsi berikut:

Sehubungan dengan 
cakupan, dipertimbangkan 
opsi-opsi berikut:

Untuk 
mengatasi 
masalah ini, 
serangkaian 
opsi kebijakan 
disajikan 
dan dihitung 
biayanya: 1 1 1

2
2

2

3 3
3

4 4

5

Terus mengurangi belanja 
OOP kesehatan, terutama 
melalui pemanfaatan 
yang lebih tinggi oleh 
rumah tangga miskin 
melalui peningkatan 
akses dan pembiayaan 
untuk kesehatan.

Menghilangkan 
pembayaran iuran 
sukarela untuk 
kesehatan, di saat yang 
bersamaan meningkatkan 
bantuan pemerintah 
yang dialokasikan dan 
mengidentifikasi sumber 
pendapatan potensial 
yang terkait dengan 
layanan non-esensial.

Menerapkan kontribusi 
pemerintah untuk 
risiko non-kesehatan 
yang ditanggung oleh 
BPJS Ketenagakerjaan.

Bergeser dari valorisasi 
berdasarkan harga ke 
revalorisasi berdasarkan 
upah untuk pensiun 
JP guna meningkatkan 
tingkat penggantian 
di masa depan (sambil 
memperluas bantuan 
sosial kepada lansia 
selama masa transisi).

Meningkatkan bantuan 
pemerintah untuk 
menutupi sebagian 
dari kenaikan iuran 
yang diperlukan 
untuk menghindari 
defisit pensiun jangka 
panjang.

Menghindari kenaikan 
besar dalam pajak gaji 
yang meningkatkan 
potongan pajak 
dan mendorong 
informalitas.

Mengurangi atau 
menghilangkan 
penarikan program JHT 
untuk meningkatkan 
THT.

Membiayai program 
tabungan / jaminan 
kehilangan pekerjaan 
yang baru dengan 
menggunakan sebagian 
dari kontribusi JHT 
yang ada.

Memperbaiki 
administrasi asuransi 
sosial, termasuk 
pengumpulan iuran 
secara bersama, 
pencatatan, dan 
fungsi lain dari agen 
ketenagakerjaan 
dan kesehatan, 
yang seharusnya 
membantu 
meningkatkan 
pendapatan dan 
mengurangi biaya 
administrasi (lihat 
Bab 4).

Memperkenalkan 
jaminan kehilangan 
pekerjaan sambil 
mengurangi beban 
pesangon.

Melaksanakan 
perubahan parametrik 
skema pensiun 
PNS termasuk 
pengindeksan harga 
otomatis, periode 
rata-rata yang lebih 
lama, perpanjangan 
usia pensiun dan 
pengurangan bertahap 
dari tingkat akrual.

Merasionalisasi 
pensiun PNS melalui 
perubahan parametrik 
dan mengubah basis 
upah pensiun untuk 
memasukkan tunjangan.
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4.1
Pendahuluan

Terlepas dari kemajuan yang signifikan 
selama dekade terakhir, sistem 
perlindungan sosial Indonesia masih 
menghadapi beberapa tantangan dan 
melaksanakan perubahan kebijakan 
yang diuraikan dalam bab-bab 
sebelumnya akan membutuhkan 
investasi keuangan yang substansial 
dan sistem penyaluran yang terintegrasi 
dan berfungsi dengan baik.  Perlunya 
memperluas bantuan sosial untuk 
memitigasi dampak dari risiko yang tidak 
terungkap sepanjang siklus hidup, serta 
masuknya pekerja miskin / informal 
dalam program pensiun dan jaminan 
kesehatan yang didanai sebagian oleh 
pemerintah, akan membutuhkan 

terobosan pemikiran terkait  cara-cara 
yang terjangkau, berkelanjutan dan efektif 
untuk membiayai dan menjalankan sistem 
perlindungan sosial yang ingin dicapai. Bab 
ini akan membahas aspek pembiayaan: 
membandingkan bagaimana negara-
negara lain dan Indonesia membiayai 
perlindungan sosial, menilai status saat 
ini dan diakhiri dengan peluang-peluang  
perubahan khusus untuk Indonesia. 
Bagian ini juga membahas aspek-aspek 
penyaluran: dimulai dengan memisahkan 
komponen-komponen sistem penyaluran 
terintegrasi, menilai posisi Indonesia dan 
ditutup dengan mengidentifikasi opsi-opsi 
reformasi yang memungkinkan. 
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4.2
Bagaimana Negara-Negara Lain 
Mendanai Perlindungan Sosial?

Di seluruh dunia, negara-negara telah mengadopsi 
berbagai strategi untuk membiayai perlindungan sosial.189 
Keputusan tentang cara membiayai perlindungan sosial biasanya 
mencerminkan realitas politik dan sosial yang sangat spesifik 
konteks. Sementara pengalaman dari negara lain mungkin 
memberikan pelajaran, pengalaman-pengalaman tersebut tidak 
memberikan roadmap tertentu, terutama untuk negara-negara 
berkembang di wilayah EAP dengan sistem pajak dan transfer 
yang belum terlalu maju. Oleh karena itu, potensi risiko dan 
trade-off yang terkait dengan setiap opsi harus ditelaah dengan 
cermat.190

Pendekatan yang paling umum bergantung pada upaya 
menghubungkan pendapatan negara,  yang diperoleh dari 
memperkenalkan atau mengubah secara luas lima jenis 
pajak (konsumsi/penjualan, pendapatan, perusahaan, 
ekstraksi sumber daya alam, dan tarif impor/ekspor) ke 
program-program tertentu. Hal ini terutama berlaku untuk 
negara-negara Amerika Latin, yang menghabiskan sebagian besar 
pendapatan mereka dari ledakan komoditas pada tahun 2000-an 
untuk bidang-bidang yang meningkatkan pemerataan, termasuk 
bantuan sosial.191 Brasil, khususnya, mengenakan pajak transaksi 
keuangan (Contribuição “Provisória” por Movimentação Financeira, 
atau CPMF) selama tahun 1997 hingga 2007 untuk membiayai 
intervensi perlindungan sosial. Selama periode penerapan 
pajak tersebut, 42 persen dari pendapatan yang dikumpulkan 
digunakan untuk membiayai sistem kesehatan terpadu 
masyarakat, 21 persen untuk asuransi sosial, 21 persen untuk CCT 
(Bolsa Família) dan 16 persen untuk tujuan sosial lainnya. Tahun 

2007, total pendapatan dari CPMF mencapai 1,4 persen dari 
PDB, cukup untuk menutupi total biaya CCT (Bolsa Família) dan 
program perlindungan sosial non-iuran lainnya. Selain itu, negara 
ini membiayai program pensiun sosial pedesaannya melalui 
pungutan upah 2,5 persen untuk perusahaan perkotaan dan 
pajak perusahaan 1,0 persen untuk produk pedesaan.192 Di Bolivia, 
renegosiasi kontrak minyak dan gas tahun 2006 memungkinkan 
pemerintah untuk memperluas/mempertahankan pensiun non-
iuran untuk semua penduduk Bolivia di atas 60 tahun (Renta 
Dignidad / sebelumnya Bonosol), serta bantuan tunai untuk 
semua anak di sekolah dasar (Bono Juancito Pinto). Bolivia, 
Mongolia dan Zambia, juga membiayai pensiun hari tua yang 
universal, tunjangan anak dan skema lainnya dari pajak untuk 
pertambangan dan gas. Di Argentina, lebih dari 40 persen 
pengeluaran pensiun dibiayai dengan pendapatan dari pajak 
konsumsi yang dialokasikan pada tahun 2010.193 Banyak negara 
di Afrika juga menggunakan strategi serupa, termasuk Ghana di 
mana 2,5 persen dari PPN dialokasikan untuk asuransi kesehatan 
sosial, sementara Aljazair dan Mauritius memberlakukan pajak 
tinggi tembakau untuk melengkapi pendapatan jaminan sosial. 
Di Asia, Undang-Undang Pajak “Dosa” atau Sin Tax Law (STL) di 
Filipina membiayai perpanjangan asuransi kesehatan bersubsidi 
penuh untuk 40 persen populasi termiskin pada tahun 2015. 
Pendapatan sin tax (yang mencapai PHP 141.8 miliar, atau lebih 
dari 1 persen dari PDB pada 2015) kemudian juga digunakan 
untuk mensubsidi pertanggungan asuransi warga lanjut usia.194 

Tiongkok juga menambah belanja jaminan sosial tetapi melalui 
pendapatan dari Lotere Kesejahteraan.

189 Bagian ini diambil dari Ortiz dkk. (2017) dan ILO (2018)
190 Bank Dunia (2016c) 
191 IMF (2019).
192 Lloyd-Sherlock dan Barrientos (2009).
193 Packard dkk. (2019).
194 Bank Dunia (2016c).
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Strategi umum lainnya adalah merealokasi pengeluaran 
publik, terutama menghilangkan subsidi bahan bakar, 
listrik, pangan, dan pertanian. Sejak tahun 2010, sekitar 
132 pemerintah di 97 negara berkembang dan 35 negara 
berpenghasilan tinggi telah mengurangi subsidi, sebagian 
besar tidak hanya menghilangkan subsidi bahan bakar, tetapi 
juga listrik, pangan dan pertanian — suatu proses yang kerap 
disertai dengan pengembangan jaring pengaman dasar sebagai 
cara untuk mengompensasi orang miskin. Iran, misalnya, 
memperkenalkan reformasi subsidi energi tahun 2010, 
merealokasi sumber daya fiskal menjadi program bantuan 
tunai universal dan memperluas cakupan layanan kesehatan.195 
Pemerintah di Yordania juga menarik subsidi harga bahan bakar 
pada 2013, dan mengubah sebagian besar penghematan fiskal 
menjadi bantuan tunai kepada individu dan rumah tangga.196 
Realokasi dari subsidi konsumen ke bantuan sosial juga 
telah terjadi di Pakistan, di mana pengurangan subsidi listrik 
universal mendanai program bantuan tunai unggulan, yaitu, 
Program Dukungan Pendapatan Benazir atau BISP.197 Saat ini, 
Mesir sedang dalam proses ekspansi besar-besaran program 
bantuan tunai yang dibiayai oleh penghematan dari pengurangan 
subsidi harga bahan bakar.198 Kosta Rika dan Thailand telah 

merealokasi pengeluaran militer untuk program-program terkait 
kesehatan universal. Yang lain memanfaatkan cadangan fiskal 
untuk investasi sosial, termasuk penarikan simpanan fiskal dan 
pendapatan negara lainnya yang disimpan dalam dana khusus, 
seperti dana kekayaan negara, dan/atau menggunakan kelebihan 
cadangan devisa di bank sentral untuk pembangunan domestik 
dan regional. Dana Pensiun Pemerintah Global di Norwegia 
mungkin merupakan kasus yang paling terkenal.199 Yang lainnya 
termasuk Chile200 dan Timor Leste.

Seringkali kebijakan yang diterapkan merupakan kombinasi 
dari beberapa strategi. Beberapa negara berpenghasilan 
menengah, termasuk Meksiko, Brasil, Thailand, Kosta Rika, dan 
Bolivia, telah membiayai pensiun sosial dengan berbagai metode 
pembiayaan berkelanjutan, termasuk perpajakan umum, pajak 
penggajian dan konsumsi, pengalihan pengeluaran dan pajak 
sumber daya alam.201 Namun demikian terdapat kebutuhan 
untuk mempertimbangkan komposisi pendapatan dari beberapa 
sudut, termasuk potensi pendapatan, sensitivitas terhadap siklus 
ekonomi, biaya administrasi dan kepatuhan. Taksonomi sumber 
pendapatan umum, bersama dengan potensi dan dampaknya, 
dijabarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Sumber pembiayaan potensial di Indonesia dan negara-negara EAP lainnya

195 ILO (2018). 
196 Packard dkk. (2019).
197 Bank Dunia (2016c). 
198 Packard dkk. (2019).
199 ILO (2018). 
200 Packard dkk. (2019).
201 HelpAge International (2011).

Catatan: T; Tinggi; S; Sedang; R: Rendah
Sumber: Bank Dunia (2020b) 
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Perlindungan sosial hanyalah salah satu 
bagian dari sistem belanja pemerintah 
dan perpajakan yang lebih luas, yang 
dampaknya terhadap kemiskinan dan 
ketidakadilan harus dipertimbangkan 
s e c a r a  b e r s a m a a n .  M e m a n g , 
kesejahteraan masyarakat tergantung pada 
dampak bersih setelah semua pengeluaran 
dan pajak telah dipertimbangkan.202 
Dengan demikian, ada sedikit manfaat 
dalam mengalokasikan pendapatan 
umum untuk distribusi ulang program 
perlindungan sosial jika sumber pendanaan 
itu sendiri sangat regresif sehingga lebih 
besar daripada dampak distribusi positif 
pada sisi pengeluaran. Pada akhirnya, kita 
perlu melihat bagaimana sisi pendapatan 
dan pengeluaran bersatu dalam hal 
dampak redistribusi kebijakan fiskal dan 
sistem perlindungan sosial. Saat ini, ada 
perbedaan yang substansial antara negara 
maju dan berkembang dalam hal dampak 
distribusi pajak dan kebijakan-kebijakan 
sosial. Rata-rata, di negara-negara maju, 
dampak bersih pajak dan kebijakan-
kebijakan bantuan dapat mengurangi 
ketimpangan sampai sepertiga, dari 43 
poin pendapatan Gini sebelum pajak dan 
bantuan (disebut pendapatan pasar) ke 
28 poin disposable income Gini setelah 
pajak dan transfer. Secara keseluruhan, 
di negara-negara berkembang, dampak 
distribusi ulang kebijakan fiskal jauh 
lebih sederhana.203 Titik awal yang logis 
adalah memikirkan pilihan-pilihan 
kebijakan dalam kerangka pendapatan 
dan pengeluaran yang ada, dan kemudian 
mempertimbangkan kemungkinan sumber 
daya tambahan, mengingat banyaknya 
permintaan yang bersaing dan potensi 
dampak negatif dari pajak-pajak baru.204

4.3
Pembiayaan dan Belanja 
Perlindungan Sosial di 
Indonesia Saat Ini

Indonesia, serupa dengan negara-
negara lain di kawasan Asia Pasifik 
T i m u r,  ke ra p  m e n g a n d a l k a n 
pendapatan umum, pajak gaji, dan 
iuran wajib untuk membiayai sistem 
perlindungan sosialnya. Saat ini, ada 
dua sumber utama keuangan untuk 
perlindungan sosial di Indonesia. 
Pertama, pendapatan umum, yang 
digunakan untuk mendanai bantuan 
sosial dan komponen jaminan kesehatan 
bersubsidi (PBI-JKN).205 Sekitar tiga 
perempat dari semua pendapatan 
publik di Indonesia berasal dari pajak,206  
dan sisanya dari royalti sumber daya 
alam dan biaya lainnya.207 Dalam hal 
penerimaan pajak, proporsi yang 
kurang lebih sama dihasilkan dari pajak 
langsung atas pendapatan individu 
dan entitas perusahaan (80 persen dari 
pajak langsung) dan pajak tidak langsung 
(terutama pajak pertambahan nilai dan 
bea cukai) atas pengeluaran individu dan 
entitas perusahaan. Kedua, kontribusi 
jaminan sosial / pajak gaji, yang 
digunakan untuk mendanai asuransi 

sosial. Proporsi penerimaan pajak ini juga 
sejalan dengan praktik umum di wilayah 
Asia Pasifik TImur,208 di mana program yang 
lebih dekat dengan kondisi kerja lebih sering 
didanai dari pajak gaji, atau kontribusi 
pemberi kerja.209 Metode penentuan tingkat 
kontribusi untuk program-program SJSN 
ketenagakerjaan diuraikan dalam UU 
SJSN, dengan aturan yang berbeda berlaku 
untuk segmen yang berbeda (Bab 3). 
Namun demikian, meskipun ada subsidi 
silang yang signifikan untuk rumah tangga 
sektor formal dan informal, biaya jaminan 
kesehatan yang ditanggung Pemerintah 
Indonesia sudah mengalami peningkatan, 
dan defisit pun sudah mulai tampak. Selain 
tekanan fiskal jangka pendek yang timbul 
dari defisit jaminan kesehatan, populasi 
yang menua juga melampaui pertumbuhan 
iuran pensiun konvensional. Tanpa upaya-
upaya tambahan untuk melindungi pekerja 
sektor informal serta memastikan bahwa 
lansia miskin dicakup oleh bantuan sosial, 
persentase lansia yang hidup dalam 
kemiskinan relatif hampir pasti akan 
meningkat.

202 Lustig (2018).
203 Bank Dunia (2020b).
204 Packard dkk. (2019).
205 Beberapa negara Asia Pasifik Timur lainnya, termasuk Kiribati, Kepulauan Solomon, Sri Lanka dan Thailand, juga mendanai manfaat medis universalnya dari pendapatan 
umum. Negara-negara Asia Pasifik Timur lainnya mendanai skema medis melalui campuran iuran dari pekerja dan pengusaha, serta pendapatan pemerintah, seperti di 
Malaysia, Filipina dan Vietnam. 
206 Sebagian besar negara di wilayah Asia Pasifik Timur yang menyelenggarakan program-program bantuan sosial dan tunjangan keluarga sebagian besar negara di wilayah 
Asia Pasifik Timur dibiayai dari  pendapatan umum, sebagian besar dari pajak.  
207 Negara lain yang memiliki akses ke pendapatan dari sumber daya alam, termasuk cadangan minyak di Timor Leste dan biaya lisensi penangkapan ikan di Mikronesia.
208 Bank Dunia (2016c). 
209 Sebagian besar skema kecelakaan kerja, misalnya, hanya didanai oleh pengusaha, termasuk di Bangladesh, Fiji, Kiribati, Laos, Nepal, Pakistan, Filipina, PNG, Kepulauan 
Solomon, Korea Selatan, Thailand dan Vietnam.
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Secara keseluruhan, belanja sektor 
perlindungan sosial (asuransi sosial 
dan bantuan sosial) mencapai sekitar 
Rp208.6 triliun (US$14.6 miliar) tahun 
2018. Sejak tahun 2007, secara absolut 
belanja asuransi sosial telah melampaui 
belanja untuk bantuan sosial (termasuk 
pengeluaran tidak tetap untuk bantuan 
langsung sementara yang menyertai 
pengurangan subsidi energi). Namun, 
porsi asuransi sosial dalam total 
pengeluaran perlindungan sosial telah 
menurun selama bertahun-tahun, dari 
yang tertinggi 69 persen pada 2010 dan 
2011, menjadi 52 persen pada 2018. Secara 
keseluruhan, pengeluaran pemerintah 
pusat untuk perlindungan sosial tetap 
rendah, yaitu sekitar 1,41 persen dari PDB 
tahun 2018.

Gambar 4.1: Pengeluaran/belanja bantuan sosial dan 
asuransi sosial (2006 / 2009-2018)

Tingkat pengeluaran ini masih 
terbilang rendah jika dibandingkan 
dengan standar internasional. Kendala 
terkait data menyulitkan perbandingan 
perlindungan sosial secara keseluruhan, 
tetapi informasi yang tersedia mengenai 
komponen yang terpisah menunjukkan 
bahwa Indonesia dapat melakukan jauh 
lebih baik. Pada tahun 2018, total belanja 
bantuan sosial inti di Indonesia adalah 0,7 
persen dari PDB. Relatif rendah, terutama 
jika dibandingkan dengan rata-rata negara 
berpenghasilan menengah bawah, yang 
menghabiskan sekitar 1,4 persen dari 
PDB untuk bantuan sosial. Dibandingkan 
dengan negara-negara dengan kapasitas 
peningkatan pendapatan yang serupa, 
belanja Indonesia kurang dari Republik 
Dominika, yang menghabiskan 1,2 persen 

dari PDB, tetapi masih lebih banyak dari 
Pakistan dan Sri Lanka (Bab 2). Angka 
ini juga lebih rendah dibanding banyak 
negara Amerika Latin, termasuk Brasil, 
yang menghabiskan sekitar 1,5 persen 
dari PDB untuk bantuan sosial. Dua dari 
program bantuan sosial unggulan Brasil, 
yaitu, program pensiun sosial untuk 
lansia miskin dan disabilitas (BPC) dan 
CCT (Bolsa Família), masing-masing 
membutuhkan 0,7 dan 0,5 persen dari 
PDB. Jumlah ini membuat total belanja 
bantuan sosial Indonesia hampir sama 
dengan pengeluaran Brasil hanya untuk 
satu program saja.Terkait pensiun, 
negara-negara Asia Timur pada umumnya 
(termasuk Indonesia) tampaknya 
membelanjakan lebih sedikit pada tingkat 
pendapatan tertentu dibandingkan 

Negara-negara 
Asia Timur pada 
umumnya (termasuk 
Indonesia) tampaknya 
membelanjakan lebih 
sedikit pada tingkat 
pendapatan tertentu 
dibandingkan negara-
negara di kawasan lain. 

Belanja Perlindungan Sosial Indonesia 
(2009 - 2018) 

persentriliun Rp   

Asuransi Sosial (dalam % PDB)    

RT Bantuan Sosial (Klaster 1 + BLT) 

dalam % Total Belanja Pemerintah Pusat

Asuransi Sosial 

dalam % nominal PDB
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210 Bank Dunia (2016b). 

4.4
Ruang Fiskal dan 
Peluang Pembiayaan 
di Indonesia
4.4.1 Peningkatan (Re)
Alokasi Sumber Daya dalam 
Anggaran Yang Ada

Di masa lalu, Pemerintah Indonesia telah 
mengalokasikan kembali sumber daya dari 
subsidi energi yang mahal dan tidak ditargetkan, 
menuju perluasan beberapa program bantuan 
sosial unggulan, untuk membantu mengurangi 
kemiskinan dan ketidaksetaraan. Beberapa 
putaran pengurangan subsidi yang mahal dan yang 
tidak ditargetkan telah dilaksanakan, dan sebagian 
pengeluaran yang telah dibelanjakan dialokasikan 
kembali ke sektor bantuan sosial. Antara tahun 2014 
dan 2017, belanja untuk subsidi energi regresif turun 
71 persen secara nominal menjadi Rp97.6 triliun, 
sementara bantuan sosial naik 28 persen dibandingkan 
periode yang sama menjadi Rp72.3 triliun tahun 2017. 
Peningkatan ini membiayai ekspansi dalam cakupan 
program-program bantuan sosial unggulan — PKH, PBI-
JKN, dan PIP. Terus menurunnya tingkat kemiskinan 
(Gambar 4.2) bersamaan dengan berbagai perubahan 
yang telah dilakukan, meskipun sebagian besar 
didorong oleh pertumbuhan ekonomi, menunjukkan 
bahwa realokasi belanja telah berjalan dengan efektif.

Gambar 4.2: Tren kemiskinan dan belanja untuk bantuan sosial dan subsidi energi

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan. 
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negara-negara di kawasan 
lain.210 Sebagai akibat dari 
skema pensiun BPJS yang 
relatif terlambat, belanja iuran 
pensiun sebagai persentase 
PDB akan terus lebih rendah 
dibanding banyak negara 
lain yang berada pada tahap 
penuaan demografis yang 
sama dengan Indonesia. 
Seperti dijelaskan dalam Bab 
3, tingkat pengeluaran yang 
diprediksi akan mencapai 
hampir 1 poin persentase 
lebih tinggi berdasarkan pola 
internasional.  

Tingkat 
kemiskinan (%) 

Belanja nasional untuk asuransi 
sosial rumah tangga (dalam % PDB) 

Total belanja subsidi BBM 
(dalam % PDB) 
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Walaupun belanja untuk subsidi energi 
(bahan bakar plus listrik) yang tidak 
efisien telah dikurangi, jumlahnya 
tetap besar dan dapat menjadi lebih 
efektif jika dibelanjakan untuk 
program-program yang menargetkan 
kemiskinan. Seperti ditunjukkan pada 
Gambar 4.3 antara tahun 2014 dan 2017, 
belanja untuk subsidi energi regresif telah 
berkurang secara signifikan. Namun, 
meskipun telah berkurang secara 
signifikan hingga 74 persen secara riil sejak 
2014, belanja untuk subsidi energi (listrik 
dan BBM) yang tidak ditargetkan dengan 
baik baru-baru ini meningkat mencapai 
Rp153.5 triliun, atau 1,0 persen dari PDB 
pada tahun 2018 (Gambar 4.3 dan 4.4). 
Sebagaimana didukung oleh bukti global, 
dan juga bukti dari Indonesia,211 belanja 
untuk subsidi yang tidak ditargetkan 
tidaklah seefisien pengeluaran yang 
ditargetkan untuk program bantuan 
sosial. Subsidi, baik energi maupun non-
energi, dimaksudkan untuk membantu 
orang miskin dan rentan membeli barang 
dan jasa di tingkat yang sesuai dengan 
daya beli mereka. Namun, subsidi-subsidi 
ini sering salah sasaran, mendorong 
tindakan  perburuan rente (rent-seeking) 
dan membebani pemerintah dengan 
pengeluaran yang besar, khususnya 
dalam hal subsidi energi yang dipatok 
pada harga bahan bakar global. Sebagian 
besar subsidi energi — masing-masing 
39 dan 29 persen dari manfaat LPG dan 
subsidi listrik — dikonsumsi oleh kelas 
menengah yang aman secara ekonomi. 
Seperti yang dilakukan pada beberapa 
kesempatan di masa lalu, akan lebih efisien 
untuk mengalihkan pengeluaran tersebut 
ke program-program yang lebih berpihak 
pada kelompok miskin, seperti PKH, 
yang mengalokasikan 73 persen manfaat 
program kepada 40 persen populasi 
terbawah.

Gambar 4.3: Sebagian belanja untuk subsidi energi sudah 
diarahkan untuk bantuan sosial...

Gambar 4.5: ...namun tetap bertahan pada kisaran 1.0 persen dari PDB

Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Kecuali 2018, semua tahun mengacu pada data belanja yang diaudit. Bantuan sosial tahun 2018 adalah 
perkiraan Bank Dunia berdasarkan data awal dari Kementerian Keuangan. Untuk subsidi, 2018 adalah data awal 
seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan pada Januari 2019.

211 Jellema dkk. (2017). Metodologi telah diulang untuk tahun anggaran yang lebih baru dan ditemukan hasil yang konsisten. 
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Untuk terus mengatasi ketidakefektifan 
s u b s i d i ,  P e m e r i n t a h  I n d o n e s i a 
sedang memfinalisasi rencana untuk 
memperbarui distribusi subsidi LPG. 
Tahun 2018, tagihan subsidi LPG mencapai 
Rp64 triliun, atau 0,4 persen dari PDB. Tujuan 
dari subsidi LPG adalah untuk membuat 
pembelian tabung LPG 3kg terjangkau bagi 
masyarakat miskin dan rentan. Namun, pola 
konsumsi aktual subsidi ini menunjukkan 
bahwa hanya 36 persen dari total tabung 
LPG 3 kg yang dibeli oleh rumah tangga 
miskin atau rentan. Alasan utamanya adalah 
sifat tak terbatas dari distribusi tabung-
tabung ini; tidak ada penargetan langsung 
untuk penerima manfaat yang miskin atau 
rentan, juga tidak ada mekanisme untuk 
membatasi pembelian tabung LPG 3 kg oleh 
mereka yang mampu. Menyadari hal ini, 
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen 
untuk meningkatkan alokasi subsidi LPG, 
baik dengan sistem distribusi tertutup atau 
dengan membiarkan PT PLN dan Pertamina 
menjual LPG dengan harga pasar, dengan 
kompensasi uang tunai untuk rumah tangga 
yang memenuhi syarat.

Setelah sebuah proyek percontohan, 
i n fo r m a s i  te r ba r u  m e nu n j u k k a n 
bahwa Pemerintah Indonesia sedang 
mempertimbangkan sistem distribusi 
tertutup untuk alokasi subsidi LPG. Sistem 
distribusi tertutup akan diluncurkan pada 
tahun 2020 dengan menargetkan semua 
rumah tangga miskin dan rentan dalam 
DTKS sebagai penerima manfaat yang 
memenuhi syarat untuk menerima tabung 
LPG 3kg. Meskipun masih ada beberapa 
ketidakpastian mengenai ukuran cakupan, 
dimasukkannya usaha mikro dan kecil 
serta kementerian pelaksana, Bappenas 
telah mengembangkan sebuah peta jalan 
(roadmap). Peta jalan tersebut memperkirakan 
bahwa, melalui transisi berkelanjutan 
dengan sistem pembayaran G2P, penyediaan 
subsidi LPG dapat disalurkan melalui sarana 
digital. Sesungguhnya, menggunakan 
sistem penyaluran digital yang tersedia 
untuk meluncurkan tabung-tabung LPG 
bersubsidi kepada 40 persen yang termiskin 
akan menjadi langkah pertama menuju 
peningkatan efisiensi alokasi subsidi.

4.4.2 Konteks Pendapatan Domestik dan 
Kemungkinan Penambahan Anggaran

Sejauh mana Indonesia dapat 
membelanjakan, termasuk untuk 
bantuan sosial dan program-
program asuransi sosial, dibatasi 
oleh pendapatan pemerintah. Dalam 
beberapa tahun terakhir, program-
program bantuan sosial seperti PKH 
telah ditingkatkan, terutama dengan 
merealokasi pengeluaran dari bidang-
bidang prioritas rendah seperti 
subsidi. Sekalipun ada penghematan 
subsidi, nilainya tidak akan mencukupi 
kebutuhan yang terus meningkat, 
tidak hanya untuk perlindungan sosial 
tetapi juga untuk mengatasi prioritas 
lainnya.  Sejauh mana subsidi akan tetap 
berkelanjutan juga menjadi pertanyaan.

Untuk memperluas jangkauan sistem 
perlindungan sosialnya, Indonesia 

perlu mengumpulkan lebih banyak 
pendapatan. Rasio pendapatan 
terhadap PDB Indonesia adalah 12,2 
persen tahun 2017, kurang dari setengah 
rata-rata ekonomi negara berkembang 
yaitu sekitar 27,8 persen212 (Gambar 4.5). 
Penagihan pajak menjadikan negara-
negara setara dan negara-negara lain 
memiliki tingkat perkembangan yang 
sama. Mengingat pentingnya sumber 
daya alam dan komoditas dalam 
perekonomian negara, gerakan siklus 
di pasar komoditas global berpengaruh 
penting terhadap pengumpulan pajak 
negara. Setelah jatuhnya harga minyak 
tahun 2014, misalnya, pengumpulan 
pajak tahunan sebagai bagian dari PDB 
cenderung menurun setiap tahun sejak 
2013, dan hanya mencapai 9.9 persen 
tahun 2017.213

212 Bank Dunia (2018d). 
213 Ibid. 

Untuk memperluas jangkauan 
sistem perlindungan sosial-nya, 
Indonesia perlu mengumpulkan 
lebih banyak pendapatan.
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Gambar 4.5: Kondisi pendapatan Indonesia

(a) Indonesia mengalami pendapatan rendah

(b) Pemungutan pajak lebih rendah daripada negara-negara setara 

dan juga negara-negara dengan tingkat perkembangan yang sama

Sumber: Grafik di panel atas Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Bank Dunia (Maret 2018); Data 
dari Monitor Fiskal IMF. Grafik di panel bawah, ICTD GRD.
Catatan: Data untuk panel bawah adalah tahun 2015. Total pendapatan termasuk iuran jaminan sosial. Total pajak 
tidak termasuk kontribusi jaminan sosial tetapi termasuk pajak dari sumber daya.

Bagian berikut membahas lebih dalam 
beberapa peluang spesifik untuk 
memperluas anggaran, dengan melihat 
secara khusus PPN dan cukai tembakau. 
Telah dilakukan beberapa simulasi 
kebijakan kontrafaktual yang ditinjau 
dari perspektif potensi pendapatan 
tambahan, serta setiap konsekuensi dari 
kebijakan tersebut. Tujuannya adalah 
untuk mengungkapkan alternatif beberapa 
kebijakan (seperti pembebasan PPN, cukai 
tembakau rendah), yang mungkin saat ini 
ditujukan untuk melindungi kelompok 
miskin, dapat dipertimbangkan kembali 
untuk meningkatkan pendapatan sembari 
melindungi kelompok miskin dengan cara 
lain, termasuk melalui beberapa program 
sosial yang ada di Indonesia. Sekarang ini, 
Indonesia belum optimal memanfaatkan 
pajak atas komoditas yang memiliki 
eksternalitas berdampak langsung pada 
kesehatan masyarakat dan lingkungan, 
seperti plastik dan tembakau. Demikian 
pula, pajak langsung seperti pajak 
pendapatan dikumpulkan dari basis yang 
sangat rendah. Dengan tingkat ambang 
batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 
yang berlaku saat ini, hanya sebagian 
kecil warga negara yang memenuhi syarat 
untuk membayar pajak apa pun.214 Selain 
itu, tingkat kepatuhan di antara mereka 
yang memenuhi syarat pun cenderung 
rendah, menjadikan keadaan ini sebagai 
instrumen kebijakan pajak yang kurang 
dimanfaatkan.

214 Bank Dunia (2020a).
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Pajak pertambahan nilai: Mengurangi 
pengecualian dengan kompensasi 
bantuan

I n d o n e s i a  m e n g a d o p s i  p a j a k 
pertambahan nilai (PPN) tahun 1984, 
tetapi sangat sedikit perusahaan di 
Indonesia yang benar-benar membayar 
PPN. Pelaporan PPN hanya wajib untuk 
bisnis dengan omset kotor tahunan 
lebih dari Rp4.8 miliar. Pendaftaran dan 
pelaporan bersifat sukarela untuk semua 
bisnis dengan omset di bawah ambang 
batas ini. Relatif terhadap PDB per 
kapita, ukuran ambang batas Indonesia 
termasuk yang tertinggi di dunia (Gambar 
4.6). Tingginya toleransi ambang batas 
pelaporan dan pembayaran PPN, ditambah 
dengan pengecualian untuk sejumlah 
barang dan jasa, telah menyebabkan basis 
pajak menjadi lebih rendah dari yang 
seharusnya. Sebagian karena alasan-alasan 
ini, meskipun menerapkan tarif PPN yang 
30 dan 40 persen lebih tinggi daripada 
Thailand dan Malaysia, proporsi PPN 
sebagai bagian dari PDB Indonesia justru 
sama dengan negara-negara tersebut.

Gambar 4.6: Ambang batas PPN di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia

Sumber: Bank Dunia (2018d).
Catatan: PDB per kapita adalah PPP 2016; Rasio Filipina dihitung menggunakan ambang batas PHP 3 juta, yang 
baru mulai berlaku Januari 2018; ambang sebelumnya adalah PHP 1.9 juta; Vietnam tidak memiliki ambang batas 
PPN minimum.

Saat ini, tarif PPN menurut undang-
undang berada pada 10 persen untuk 
sebagian besar barang dan jasa, dengan 
beberapa pengecualian. Barang-barang 
seperti buku cetak, persediaan medis, real 
estat, energi domestik, produk ternak dan 
pertanian dibebaskan dari PPN. Kebijakan 
ini menyiratkan bahwa vendor tidak dapat 
menagih PPN atas output mereka, atau 

mengklaim kembali PPN yang dibayarkan 
atas input yang mereka gunakan. Selain 
itu, PPN untuk barang-barang seperti 
peralatan manufaktur modal, jasa 
konstruksi dan ekspor tidak memiliki 
tarif nol, yang berarti bahwa produk-
produk tersebut tidak terkena PPN, tetapi 
produsen dapat memperoleh kembali PPN 
yang dibayarkan atas input.
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Ada berbagai alasan mengapa negara seperti 
Indonesia mungkin ingin menerapkan 
pengecualian dan tarif preferensi pada PPN. 
Pertama, ketika menyangkut perusahaan kecil, biaya 
administrasi yang diperlukan untuk menegakkan 
kepatuhan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
pendapatan yang diperoleh, dan dengan demikian 
pada praktiknya sering kali diterapkan ambang batas 
untuk pendaftaran PPN. Kedua, ketika harga pasar dari 
layanan yang bersangkutan tidak diamati dengan jelas, 
sulit untuk mengenakan pajak. Contohnya adalah 
layanan publik yang sering digunakan secara gratis 
oleh pengguna tetapi dibiayai dari pajak, iuran, atau 
layanan keuangan yang dibayar dengan perbedaan 
suku bunga ketimbang biaya eksplisit.215 Ketiga, 
pertimbangan kesetaraan dapat mendasari keputusan 
ini. Contohnya, banyak negara berpenghasilan rendah 
hingga menengah dan bahkan berpenghasilan tinggi 
memiliki pengecualian atau pengurangan tarif untuk 
barang-barang primer seperti makanan, yang oleh 
kelompok miskin dialokasikan relatif tinggi dalam 
keseluruhan pengeluaran mereka. Hampir setengah 
dari pengeluaran pajak yang berlaku sekarang 
dimotivasi oleh tujuan “meningkatkan kesejahteraan 
rakyat.”216 Diperkirakan bahwa pengecualian yang 
diberlakukan menyiratkan Rp154.6 triliun, atau setara 
1,14 persen dari PDB, dalam pendapatan yang hilang. 
Pengeluaran pajak yang dilaporkan termasuk PPN dan 
barang mewah, pajak penghasilan pribadi, serta cukai. 
Pengeluaran pajak melalui PPN dan barang mewah 
saja mencapai 81 persen dari total.

Pertanyaannya kemudian menjadi: apakah 
pengeluaran pajak PPN yang tidak tepat sasaran 

ini adalah cara terbaik untuk melindungi 
kelompok miskin di Indonesia? Di luar diskusi yang 
berkembang tentang PPN, yang menjadi fokus di sini 
adalah tujuan keadilan dari pengecualian. Kelompok 
miskin dan rentan, dan mereka yang umumnya berada 
di ujung bawah distribusi, menghabiskan sebagian 
besar pendapatan mereka untuk barang-barang 
primer seperti makanan. Dalam hal itu, pengecualian 
dapat membantu mengurangi beban relatif PPN pada 
rumah tangga berpendapatan rendah. Tetapi juga 
benar bahwa, secara absolut, rumah tangga kaya 
sebenarnya membelanjakan lebih banyak untuk 
keperluan ini. Kenyataan ini menyiratkan bahwa 
pada akhirnya pengecualian PPN tidak ditargetkan 
dengan baik, karena pengecualian PPN lebih memberi 
manfaat pada segmen populasi yang lebih kaya 
daripada yang miskin. Indonesia dapat mencapai 
solusi win-win dengan memperluas basis pajak serta 
menghilangkan beberapa pengecualian ini untuk 
meningkatkan pendapatan dan pada saat yang sama 
menemukan cara-cara lain untuk membuat orang 
miskin setidaknya menjadi lebih baik.

Prevalensi pajak dan belanja untuk rumah tangga 
di Indonesia dapat dianalisa dengan menggunakan 
kerangka komitmen-terhadap-kesetaraan 
(Commitment to Equity, CEQ).217 Berfokus secara 
khusus pada komponen PPN dari analisis ini, dapat 
disimulasikan kebijakan kontrafaktual di mana tidak 
ada pengecualian pajak kecuali untuk keperluan 
administrasi yang sudah diterapkan misalnya 
pedagang kecil dan layanan publik seperti pendidikan 
dan kesehatan, maupun jasa keuangan. Sebagaimana 
standar dalam metodologi CEQ, tarif pajak diturunkan 

215 Harris dkk.  (2018).  
216 BKF (2018b).
217 Tiwari dkk. (2019), dan Wai-Poi dkk. (2015).

Indonesia dapat mencapai solusi win-win dengan 
memperluas basis pajak serta menghilangkan 

beberapa pengecualian ini untuk meningkatkan 
pendapatan dan pada saat yang sama menemukan 

cara-cara lain untuk membuat orang miskin 
setidaknya menjadi lebih baik.
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untuk memperhitungkan fakta bahwa pengumpulan aktual PPN 
biasanya lebih rendah dari tarif yang ditentukan karena ketidak 
patuhan membayar pajak dan perusahaan kecil tidak diwajibkan 
mendaftar untuk PPN. Mengingat ambang registrasi yang tinggi 
di Indonesia, hal ini merupakan pertimbangan penting. Perkiraan 
tarif yang efektif untuk Indonesia pada tahun 2017 adalah 4,1 
persen.218 Dalam simulasi juga tertanam hubungan input-output 
antara berbagai sektor ekonomi, yang dimodelkan menggunakan 
pendekatan standar Inchauste dan Jellema (2018). Ini penting 
untuk memperhitungkan fakta bahwa menghilangkan 
pengecualian pajak pada barang tertentu dapat berefek turunan 
pada harga barang dan jasa lain yang menggunakan barang itu 
sebagai input.

Prevalensi PPN di Indonesia relatif netral (Gambar 4.7). 
Rumah tangga kaya maupun miskin membayar kurang lebih 
jumlah yang sama dari pendapatan untuk PPN. Tetapi secara 
absolut, kelompok berpenghasilan lebih tinggi pada dasarnya 
membayar lebih besar untuk PPN, karena basis konsumsi yang 
lebih tinggi. Ketika pengecualian dihapuskan, pembayaran PPN 
sebagai bagian dari keseluruhan pendapatan pasar mengalami 
peningkatan untuk semua desil namun peningkatan lebih 
berdampak pada bagian bawah distribusi. Sebagai contoh, 
konsumen dalam desil terendah membayar 3,4 persen dari 
pendapatan pasar mereka untuk PPN di baseline, tetapi setelah 
penghapusan pengecualian, jumlahnya naik menjadi 5,7 persen. 
Sementara untuk desil terkaya, pembayaran PPN naik dari 
3,3 menjadi 4,0 persen. Setelah penghapusan pengecualian, 
pengumpulan PPN dari desil terkaya turun dari 31 menjadi 
28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengecualian yang 
berlaku saat ini memang mengandung progresivitas dan secara 
keseluruhan membantu meringankan beban PPN untuk segmen 
masyarakat termiskin. 

Gambar 4.7: Prevalensi PPN   absolut dan relatif, 2017

(a) Baseline PPN

(b) Simulasi PPN – penghapusan pengecualian

Sumber: Estimasi berdasarkan data Susenas 2017. Dari Tiwari dkk. (2019).

218  Tarif ini lebih rendah dari 5,2 persen yang diperkirakan efektif tahun 2012  dan 
menjelaskan  bahwa peningkatan ambang batas pendaftaran PPN tahun 2015 
berpeluang menyebabkan semakin berkurangnya kepatuhan dalam beberapa tahun 
terakhir.
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% Market income
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Meskipun orang miskin akan menjadi 
semakin miskin setelah penghapusan 
pengecualian pajak, kebijakan tersebut 
akan mengarah pada peningkatan 
yang signifikan dalam pengumpulan 
pendapatan. Perkiraan menunjukkan 
bahwa struktur pembebasan saat ini 
menelan biaya sekitar 34,8 persen dari 
pendapatan yang disimulasikan. Ini berarti 
Rp90.6 triliun atau setara dengan US$21.6 
miliar (dalam PPP 2011), yaitu sekitar 
0,67 persen dari PDB. Biaya pengecualian 
ada pada perkiraan rata-rata dari 
eksekusi serupa oleh Harris dkk. (2018) 
di beberapa negara contoh (Tabel 4.2).219 

Biaya ini mendekati batas atas estimasi 
yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang 
memperkirakan peningkatan pendapatan 
dari penghapusan pengecualian PPH 
berkisar pada angka 0,25 – 0,78 tergantung 
sejauh mana penghapusan pengecualian 
tersebut diterapkan: menghapuskan 
pengecualian hanya untuk makanan akan 
mengasilkan 0,25% dari PDB sementara 
penghapusan pengecualian bagi makanan, 
pendidikan, kesehatan, dan transportasi 
akan menghasilkan 0,78 dari PDB. Bahkan 
jika diasumsikan perkiraan peningkatan 
pendapatan rata-rata 0,4  %, peningkatan 
pendapatan ini dapat mendukung 
masyarakat miskin dengan lebih efektif 
melalui pembiayaan program-program 
perlindungan sosial. 

219 Mengingat asumsi yang diperlukan untuk 
menghasilkan estimasi ini, penting untuk tidak 
melebih-lebihkan ketepatan kuantum dari 
keuntungan pendapatan. 

220 Bank Dunia (2018e).
221 Zheng dkk. (2018).

Tabel 4.2: Perkiraan pendapatan dari pembebasan 
PPN di Indonesia dan beberapa negara contoh

Sumber: Tiwari dkk. (2019) dan Harris dkk. (2018). 
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Cukai tembakau: Gunakan sebagai 
s u m b e r  u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
pendapatan. Pajak cukai untuk 
tembakau merupakan peluang potensial 
lain untuk meningkatkan pendapatan 
di Indonesia. Untuk negara dengan salah 
satu prevalensi perokok dewasa tertinggi 
di dunia, beban pajak atas tembakau 
masih lebih rendah dibanding di banyak 
negara dan tidak cukup berpengaruh pada 
perilaku konsumsi.220 Konsumsi tembakau 
di Indonesia termasuk yang tertinggi 
di dunia: 68,1 persen pria di atas usia 15 
tahun dan 2,5 persen wanita menggunakan 

beberapa jenis tembakau.221 Masalah 
kesehatan masyarakat terkait dengan 
tingginya konsumsi tembakau sudah 
dikenal luas. Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) memperkirakan bahwa lebih dari 
7 juta orang di seluruh dunia meninggal 
akibat penyakit terkait tembakau seperti 
kanker paru-paru, strok, penyakit jantung 
iskemik, dan penyakit pernapasan lainnya. 
Tembakau adalah penyebab utama kedua 
kematian dan morbiditas di seluruh dunia. 
Sebaliknya, penyakit terkait tembakau juga 
termasuk penyebab kematian prematur 
yang paling dapat dicegah secara global. 

Perkiraan menunjukkan bahwa 

struktur pembebasan saat ini 

menelan biaya sekitar

dari pendapatan yang disimulasikan.

34.8%
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222 Indonesia juga mengenakan biaya PPN 9,1 persen untuk semua produk tembakau. PPN ini ditagih langsung dari produsen.
223 Tahun 2018, cukai tembakau kretek linting mencapai 24 persen dari harga eceran minimum, hampir setengah dari cukai kretek buatan mesin yaitu pada angka 45,8 persen. 
Industri rokok kretek linting mendominasi produksi kretek dan menyumbang lebih dari semua pekerja tembakau di negara ini. 
224 Penelitian terbaru telah berusaha untuk mengatasi kedua masalah ini. Pertama, Bank Dunia (2018) mengkaji dimensi ketenagakerjaan dari kenaikan harga tembakau. 
Temuan utama adalah bahwa “dampak penyerapan tenaga kerja dari reformasi pajak dan struktur cukai tembakau di Indonesia tidak sebesar yang diperkirakan 
sebelumnya.”Secara khusus, penelitian ini menjabarkan peningkatan rata-rata 47 persen pajak rokok dan sekaligus menyederhanakan struktur pajak menjadi enam 
tingkatan akan mengurangi pekerjaan kotor di sektor manufaktur tembakau kurang dari 0,5 persen. Studi ini menyimpulkan bahwa tambahan pendapatan yang dihasilkan 
dapat dengan mudah mengompensasi mereka yang akan kehilangan pekerjaan dengan bantuan tunai, perluasan jaring pengaman sosial atau dukungan untuk mencari 
pekerjaan alternatif. Kedua, dengan menggunakan analisis biaya-manfaat yang diperluas, Fuchs dan Carmen (2019) memperkirakan dampak distribusi jangka panjang dari 
kenaikan harga tembakau di Indonesia. Temuan utamanya adalah bahwa meskipun dampak pajak tembakau yang lebih tinggi mungkin bersifat regresif dalam jangka pendek, 
perhitungan manfaat jangka panjang kebijakan ini secara keseluruhan progresif. 

Gambar 4.8: Secara riil harga rokok tidak banyak berubah Tabel 4.3: Prevalensi merokok di Indonesia 
termasuk yang tertinggi di dunia

Sumber: Fuchs dkk. (2018). 

Harga tembakau tidak hanya rendah di Indonesia, tetapi nyaris tidak 
banyak meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selama lebih 
dari satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah secara bertahap 
menaikkan pajak cukai untuk produk tembakau. Kenaikan cukai tembakau 
secara nominal menyebabkan harga naik, tetapi kenaikannya relatif kecil 
dibandingkan dengan laju inflasi keseluruhan; harga rata-rata rokok secara riil 
naik antara 2011 dan 2017. Rata-rata pajak atas produk tembakau, termasuk 
cukai dan PPN, adalah 57,4 persen, masih jauh di bawah rekomendasi tarif 
WHO yaitu 75 persen.222 Selain itu, struktur cukai rokok Indonesia termasuk 
yang paling kompleks di dunia. Struktur ini terdiri dari 12 tingkatan, dengan 
tingkat preferensial adalah rokok kretek, terutama rokok kretek linting.223

Walaupun Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan untuk 
mengubah struktur cukai dengan, antara lain, mengurangi dan 
mengonsolidasikan tingkatan-tingkatan pajak ini, ambisi mengubah 
harga tembakau menghadapi dua perlawanan utama. Pertama, ada 
kekhawatiran bahwa menaikkan pajak tembakau, terutama kretek, dapat 
memengaruhi mata pencaharian pekerja pada seluruh rantai nilai kretek. 
Mereka termasuk pekerja di pabrik linting tangan, serta petani tembakau 
dan cengkeh. Kedua, ada kekhawatiran bahwa cukai pajak tembakau, dialami 
oleh konsumen sebagai kenaikan harga, dapat secara tidak proporsional 
mempengaruhi rumah tangga di lapis bawah distribusi konsumsi. Di antara 
semua jenis makanan, tembakau menempati urutan kedua setelah beras 
dalam peringkat pengeluaran. Karenanya, kepekaan terkait potensi dampak 
pemiskinan akibat kenaikan harga tembakau membuat perubahan kebijakan 
menjadi tantangan yang sulit.224

Tembakau adalah penyebab 
utama kedua kematian dan 
morbiditas di seluruh dunia. 
Sebaliknya, penyakit terkait 
tembakau juga termasuk 
penyebab kematian 
prematur yang paling dapat 
dicegah secara global.
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D u a  s k e n a r i o  k e n a i k a n  p a j a k 
disimulasikan, dengan asumsi perilaku 
yang berbeda. Dalam skenario pertama, 
permintaan diasumsikan sangat tidak elastis 
karena tidak ada respon terhadap harga yang 
lebih tinggi. Dalam skenario kedua, konsumsi 
tembakau dapat disesuaikan berdasarkan 
elastisitas harga permintaan, yang tentunya 
berbeda untuk setiap desil konsumsi, serta 
berbeda untuk rokok putih dan kretek. 
Skenario elastisitas rendah, menengah 
dan tinggi masing-masing sesuai, dengan 
dampak jangka pendek, menengah dan 
panjang yang memperhitungkan waktu yang 
diperlukan untuk menyesuaikan perilaku 
konsumsi tembakau sehubungan dengan 
harga.225 Pendapatan cukai dari tembakau 
diperkirakan sekitar 1,2 persen dari PDB 
tahun 2017. Menggunakan cukai untuk 
menaikkan harga rokok sebesar 33 persen — 
menyetarakan tingkat pajak tembakau yang 

direkomendasikan WHO yaitu 62 persen — 
atau kenaikan yang lebih moderat sebesar 18 
persen akan secara substansial meningkatkan 
pendapatan dari cukai tembakau (Tabel 
4.4). Jika konsumsi tidak berubah, kenaikan 
harga sebesar 33 persen diperkirakan akan 
menggandakan pendapatan PDB dari cukai 
tembakau. Kenaikan harga serendah 18 
persen juga akan meningkatkan penerimaan 
cukai menjadi 2.0 persen dari PDB andai kata 
konsumsi tidak berubah. Mengasumsikan 
elastisitas sedang dan kenaikan harga sebesar 
33 persen akan meningkatkan penghasilan 
PDB sekitar 0,7 persen. Rentang perkiraan 
kenaikan pendapatan dari cukai tembakau 
yang disampaikan sejalan dengan model 
yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, 
yang memperkirakan dampak fiskal antara 
0,5 dan 0,8 persen dari PDB sebagai hasil 
penyederhanaan tingkatan dan kenaikan 
cukai tembakau yang lebih moderat.  

225 Perkiraan elastisitas yang digunakan dalam analisis didasarkan pada Fuchs dkk. (2019). 

226 Elastisitas permintaan biasanya 
memperhitungkan variasi konsumsi 
dan variasi harga lintas berbagai data. 
Dengan demikian, meskipun simulasi 
ini memberikan perkiraan yang dapat 
didanalkan mengenai perilaku konsumen 
pada kisaran harga yang dapat dipantau 
(perubahan harga berada dalam kisaran 
25 hingga 30 persen), perubahan tidak 
berlaku untuk perubahan harga yang lebih 
besar dan tidak dapat dipantau.  

1.1%

0.9%

0.7%

0.6%

0.8%

0.7%

0.6%

0.5%

Tidak ada perubahan perilaku

Perubahan perilaku

        Elastisitas terikat bawah

        Elastisitas sedang

        Elastisitas terikat atas

Pendapatan tambahan (% dari PDB)

Kenaikan harga 33% Kenaikan harga 18%

Tabel 4.4: Dampak kenaikan harga tembakau pada pendapatan 

Menimbang semua variasi 
elastisitas permintaan harga 
rokok putih dan cengkeh 
di Indonesia, hasil simulasi 
menunjukkan bahwa tambahan 
pendapatan terbilang besar. 
Lintas semua jenis produk, 
permintaan konsumen miskin 
c e n d e r u n g  l e b i h  e l a s t i s 
dibandingkan dengan mereka 
yang tidak miskin. Bahkan dalam 
skenario elastisitas tertinggi 
— skenario kasus terbaik dari 
perspektif kesehatan masyarakat — 
basis konsumsi tetap cukup besar 
untuk menghasilkan kenaikan 
pendapatan yang cukup besar 
yaitu sekitar 0,6 persen dari PDB. 
Kenaikan harga yang lebih besar 
dianggap lebih efektif untuk 
mengurangi merokok daripada 
perubahan harga inkremental yang 
lebih kecil. Hal ini dikarenakan 
perubahan-perubahan kecil 
tersebut entah seluruhnya oleh 
perusahaan, atau bahkan ketika 
diizinkan untuk melampaui batas 
atas harga eceran, konsumen 
loyal biasanya dapat sepenuhnya 
memaklumi kenaikan harga. 
Hal ini juga menyiratkan bahwa 
keuntungan pendapatan juga akan 
lebih kecil.226 
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Gambar 4.9: Beban tambahan kenaikan 
harga tembakau (% dari pendapatan pasar)

a. Kenaikan harga 84 persen
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b. Kenaikan harga 50 persen

Sumber: Tiwari dkk. (2019). 

Antara kenaikan harga tembakau 
dan penghapusan pembebasan 
PPN, ukuran potensi pendapatan 
yang dihasilkan akan cukup 
besar untuk mengimbangi mereka 
yang menanggung beban harga 
lebih tinggi, dengan memperluas 
perlindungan sosial. 

Selain itu, beban pajak akan meningkat untuk seluruh 
tingkatan distribusi, tetapi kenaikan terbesar tidak akan 
terjadi pada mereka yang berada di dua desil terbawah, 
tetapi lebih bagi mereka yang desil menengah. Ada dua 
alasan: konsumsi tembakau di dua desil terbawah sebenarnya 
lebih rendah daripada yang berada di persentil distribusi ke 30 
hingga 60. Demikian pula respon perilaku kelompok miskin 
cenderung lebih tinggi. Fakta bahwa mereka yang masuk dalam 
kategori “calon kelas menengah” dan dalam kategori “kelas 
menengah” yang cenderung paling terkena dampak sekaligus 
menggarisbawahi sulitnya melakukan perubahan. 
 
Sekali lagi, seperti dalam kasus penghapusan pengecualian 
PPN, perkiraan potensi tambahan pendapatan yang 
dihasilkan akan cukup besar untuk mengompensasi mereka 
yang menanggung dampak cukai tambahan. Pertimbangkan, 
misalnya, paket bantuan sosial paling ambisius kedua yang 
dibahas dalam Bab 2. Paket ini terdiri dari perluasan PKH, 
perluasan BPNT / Sembako untuk mencakup semua rumah 
tangga di 40 persen terbawah, dan menyediakan pensiun sosial 
untuk lansia dan penyandang disabilitas dalam 40 persen 
terbawah. Perkiraan total biaya paket kebijakan tersebut adalah 
sekitar 0,7 persen dari PDB. Perkiraan ini persis dengan jumlah 
pendapatan yang akan dihasilkan dengan menaikkan harga 
tembakau sebesar 33 persen menurut skenario elastisitas sedang. 
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.10, paket seperti ini 
akan lebih dari mengimbangi beban tambahan cukai yang 
ditanggung oleh individu pada bagian bawah distribusi.
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Gambar 4.10: Kompensasi tambahan beban cukai dengan perluasan bantuan sosial

Sumber: Susenas 2017. Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan kerangka CEQ.
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Instrumen kebijakan pajak lain yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan 
pendapatan adalah pajak penghasilan 
pribadi. Menurut perkiraan terbaru, 
pajak penghasilan pribadi (PPh) 
menyumbang 4,6 persen dari PDB 
pada tahun 2018.227 PPh di Indonesia 
dipungut atas pendapatan kotor dari 
semua sumber, dikurangi pembebasan 
dan pengurangan (misalnya, tanggungan 
anak, pendapatan pensiun, pengeluaran 
pekerjaan, atau iuran pensiun). Dari 
124 juta angkatan kerja, hanya 32 juta, 
atau seperempat dari mereka, yang 
terdaftar dalam sistem PPh. Selain itu, 
dari mereka yang terdaftar, hanya 9 juta 
yang telah mengajukan pembayaran 
pajak. Jumlahnya bahkan lebih kecil 
(3.2 juta) yang benar-benar membayar 
PPh mereka. Selain itu, Indonesia juga 
secara rutin meningkatkan ambang batas 
penghasilan tidak kena pajak. PPh telah 
menjadi sumber pendapatan penting 
di negara-negara maju dan merupakan 
komponen utama sistem yang efisien 
dalam meredistribusikan pendapatan. 
Namun, tingginya tingkat pembebasan 
dan penghindaran pajak di Indonesia  
telah membatasi potensi jangka pendek 

peningkatan pendapatan tersebut. Meski 
begitu, pengalaman menunjukkan bahwa 
negara masih dapat meningkatkan pendapatan 
tambahan yang cukup besar melalui sistem PPh 
yang lebih kuat.

Ringkasan peluang meningkatkan 
pendapatan untuk membiayai perlindungan 
sosial. 

Membiayai ekspansi perlindungan 
sosial akan mensyaratkan Indonesia 
untuk meningkatkan belanja fiskal yang 
berkelanjutan. Langkah awal termasuk 
menemukan peluang untuk menggunakan 
sumber daya yang sudah tersedia dengan lebih 
baik melalui realokasi belanja publik yang tidak 
efisien dan regresif. Prevalensi regresif dari 
subsidi harga energi telah didokumentasikan 
dengan baik dan tidak terbantahkan.228 Sumber 
pembiayaan lain adalah memperluas anggaran, 
dengan memperluas basis pajak yang ada dan/
atau menggunakan instrumen pendapatan 
baru, mengingat banyaknya persaingan 
permintaan untuk pendapatan baru, dan 
menyeimbangkan potensi dampak negatif dari 
pajak baru terhadap keuntungan dari lembaga-
lembaga pembagian risiko yang kuat dan dapat 
dengan mudah diakses.

227 IMF (2019)
228 Packard dkk. (2019).

Pengalaman 
menunjukkan 
bahwa negara masih 
dapat meningkatkan 
pendapatan 
tambahan yang 
cukup besar melalui 
sistem PPh yang 
lebih kuat.
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Simulasi  menunjukkan bahwa 
k e b e r h a s i l a n  i m p l e m e n t a s i 
beberapa perubahan kunci dalam 
sistem pendapatan negara dapat 
menghasilkan ruang fiskal tambahan 
hingga 1.8 persen dari PDB antara 
tahun 2020 dan 2024 untuk belanja 
pada sektor-sektor prioritas. Dampak 
gabungan dari realokasi subsidi energi 
termasuk LPG dan solar, menghapuskan 
pengecualian PPH yang tidak tepat 
sasaran dan menaikkan cukai tembakau 
dapat meningkatkan 1,8 persen PDB. 
Perombakan-perombakan perlindungan 
sosial yang diusulkan adalah sekitar 1,5 
persen dari PDB akan berada dalam batas 
kapasitas fiskal pemerintah sambil terus 
menargetkan 2 persen dari defisit fiskal 
PDB (Tabel 4.5). Tingkat keuntungan 
fiskal yang diperlukan untuk membiayai 
perubahan-perubahan ini sesuai dengan 
target Pemerintah Indonesia sendiri 
dalam strategi pendapatan jangka 
menengahnya yaitu meningkatkan 5 poin 
persentase tambahan dari PDB melalui 
sejumlah kebijakan pajak dan reformasi 
administrasi, yang meliputi peningkatan 
kepatuhan, memperluas dasar untuk PPN 
dan pajak penghasilan, menaikkan pajak 
penghasilan, dan menerapkan pajak hijau 
termasuk plastik sekali pakai.

0.7

0.7

0.4

1.8

1.5

Keuntungan dari penghilangan subsidi energi

Keuntungan dari reformasi cukai tembakau

Keuntungan dari penghapusan pembebasan PPN

Total keuntungan

Total biaya reformasi perlindungan sosial tambahan

Keuntungan fiskal

Tabe 4.5: Proyeksi dampak tahunan berbagai reformasi (persen dari GDP)

Sumber: Bank Dunia (2020a),perhitungan CEQ untuk angka PPN dan perhitungan staf 
Bank Dunia. Subsidi energi berdasarkan data 2017.



182 Berinvestasi Pada Manusia

4.5
Sistem Penyaluran 
Perlindungan Sosial 
Indonesia: Status 
Saat Ini dan Melihat 
Ke Depan

Sistem perlindungan sosial Indonesia di masa 
depan akan semakin membutuhkan pendekatan 
‘keseluruhan dari pemerintahan’ (whole-of-
government) untuk melaksanakan program dan 
mengoordinasikan lembaga, serta secara efisien 
mendistribusikan manfaat dan layanan kepada 
seluruh penduduk. Mencakup berbagai program 
dan pilar, lembaga-lembaga yang terlibat dalam 
sistem akan perlu mengoordinasikan reformasi 
sistem dan pelaksanaan yang lebih baik, yang 
akan mengharuskan mereka bekerja di luar silo 
kebijakan konvensional dan implementasi program. 
Khususnya, koordinasi antara bantuan sosial dan 
program-program asuransi sosial, dan sistem-sistem 
penyaluran yang berbeda perlu diperkuat. Sistem-
sistem ini juga perlu menjadi lebih fleksibel, terutama 
dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. 
Sementara ada kemajuan penting menuju kerangka 
kerja keseluruhan dari pemerintahan, pencapaiannya  
belum merata. Masih banyak yang perlu dilakukan 
untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas 
sistem perlindungan sosial secara keseluruhan, dan 
akuntabilitas dalam penyaluran paket bantuan dan 
perlindungan yang koheren melalui platform bersama 
kepada mereka yang membutuhkan. Kunci di antara 
tantangan-tantangan ini adalah rezim perlindungan 
data dan privasi yang lengkap dan masih bersifat ad-
hoc. Bagian ini akan memperkenalkan komponen 
utama dari sistem penyaluran perlindungan sosial 
terpadu dan menyampaikan status singkat dari situasi 
saat ini di Indonesia. Diskusi rinci tentang aspek-
aspek prioritas dan peluang untuk perombakan  tiga 
komponen (ID, pendataan sosial (social registry) dan 
pembayaran) akan dibahas setelahnya.  

4.5.1 Sistem Perlindungan Sosial Terpadu dan 
Status Saat Ini di Indonesia

Mengintegrasikan fungsi penyaluran yang mencakup berbagai 
program-program perlindungan sosial dapat mengurangi fragmentasi, 
meningkatkan koordinasi, dan harmonisasi. Diperlukan aliran informasi 
yang lancar, semenjak seseorang dianggap memenuhi syarat atau 
menyatakan minat pada suatu program, hingga saat mereka menerima 
manfaat atau saat layanan direalisasikan. Alur ini adalah untuk memastikan 
bahwa masyarakat dapat mengakses program, dan bahwa kebutuhan rumah 
tangga dapat terpenuhi sesuai jadwal. Jika versi lama dari sistem informasi 
terintegrasi bersifat monolitik, kompleks dan multifungsi, maka arsitektur 
sistem penyaluran yang baru bersifat modular, dapat dioperasikan, 
mendukung standar terbuka menawarkan fungsi-fungsi terpisah melalui 
pendekatan layanan mikro, didukung oleh perlindungan data yang jelas 
dan kerangka persetujuan (Gambar 4.11).
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Gambar 4.11: Sistem penyaluran terintegrasi untuk perlindungan sosial

Sumber: Bank Dunia (2020c) dan Lindert dan George (2019)
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Manfaat akses ke identitas dan pembangunan 
sistem ID telah diakui di Indonesia, dengan 
kredensial ID menggunakan biometrik dan 
nomor induk kependudukan (NIK). Platform 
ID dasar mendukung verifikasi dan autentikasi 
individu untuk layanan publik dan swasta, dalam 
perspektif keseluruhan dari pemerintahan. 
Sistem ini memberikan kredensial ID yang diakui 
pemerintah (tidak harus terkait dengan kebangsaan 
atau kewarganegaraan) berdasarkan seperangkat 
atribut unik minimal, seperti data biografi dan 
biometrik, yang secara eksklusif membedakan 
satu individu dengan individu lainnya. Sistem 
identifikasi terpadu, yang menetapkan identifikasi 
unik saat lahir untuk digunakan sepanjang hidup dan 
memiliki cakupan yang hampir universal, dianggap 
praktik terbaik internasional.229 Mengembangkan 
sistem ID yang dapat menyediakan layanan-layanan 
autentikasi yang aman dan andal memungkinkan 
pendekatan “keseluruhan dari pemerintahan” 
dalam pemberian layanan dengan memungkinkan 
seseorang membuktikan “dia adalah diri yang 
sebenarnya” dan untuk interoperabilitas dengan 
sistem pemerintah lainnya. Tanpa kredensial ID yang 
diakui pemerintah, orang sering kali ditolak aksesnya 
ke hak dan layanan publik; kelompok yang paling 
rentan — mereka yang mungkin mendapat manfaat 
paling besar dari program-program perlindungan 
sosial— adalah yang paling terpengaruh. Sebaliknya, 
pemerintah juga berjuang untuk mengautentikasi 
dan memberikan layanan kepada yang tidak 
terdaftar dan tidak dikenal. Identifikasi, dengan 
demikian, berfungsi sebagai penghubung utama 
untuk pengembangan ekonomi digital inklusif dan 
peningkatan hasil pembangunan modal manusia, 
ketika didasarkan pada prinsip-prinsip identifikasi 
untuk pembangunan berkelanjutan230 (Gambar 
4.12). Di Indonesia, kredensial ID didasarkan 
pada biometrik dan nomor identifikasi unik yang 
diberikan kepada penduduk. Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) mendukung sistem ID (Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan, atau SIAK) 
yang mengeluarkan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) 16 digit untuk semua orang yang terdaftar 
melalui kartu keluarga (Kartu Keluarga, atau KK) dan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional, menggunakan 
biometrik untuk mengeliminasi duplikasi individu, 
dan untuk menyediakan layanan autentikasi kepada 
penyedia layanan.

229 Packard dkk. (2019).
230 Bank Dunia (2017b).

Gambar 4.12: Prinsip-prinsip identifikasi untuk 
pembangunan berkelanjutan

Cakupan universal untuk semua 
individu dari lahir sampai mati 
bebas dari diskriminasi 

Akses bebas hambatan, 
termasuk informasi, kesenjangan 
teknologi atau biaya langsung dan 
tidak langsung

Membangun identitas yang kuat 
- unik, aman, dan akurat - sejak 
lahir hingga mati

Platform responsif terhadap 
kebutuhan pengguna dan 
interoperabilitas

Mengumpulkan dan menggunakan 
data secara proporsional dan dengan 
pengungkapan minimal

Menggunakan standar terbuka 
dan netral/bebas dari kepentingan 
vendor dan teknologi

Berkelanjutan secara 
operasional dan finansial tanpa 
mengorbankan akses

Kerangka hukum dan peraturan 
yang komprehensif yang 
melindungi hak-hak pengguna dan 
privasi & keamanan data 

Mandat dan akuntabilitas 
kelembagaan yang mapan dan 
jelas 

Penegakan kerangka kerja 
hukum dan kepercayaan melalui 
pengawasan independen dan 
adjudikasi pengaduan 

1
2

3

4
5

6

7

8

9
10

Sumber: Bank Dunia (2017b).

In
kl

us
iv

it
as

:
C

ak
up

an
 d

an
 A

ks
es

ib
ili

ta
s 

U
ni

ve
rs

al

Ta
ta

 K
el

ol
a:

K
ep

er
ca

ya
an

, P
ri

va
si

 d
an

 H
ak

 P
en

gg
un

a 
D

es
ai

n:
K

ua
t,

 A
m

an
, R

es
po

ns
if,

 d
an

 B
er

ke
la

nj
ut

an
 



185Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

231 Leite dkk. (2017) Packard dkk. (2019), dan Bank Dunia (2020c).
232 Bank Dunia (2017a). 

Mencerminkan tren global, Indonesia juga telah mengambil 
langkah besar dalam pengembangan pendataan sosial 
(Unified Database, UDB, atau Basis Data Terpadu, BDT 
sekarang telah berganti nama menjadi Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial disingkat DTKS) untuk menilai 
kebutuhan dan kondisi, serta menentukan kelayakan untuk 
program-program perlindungan sosial. Secara global, ada 
kecenderungan melengkapi cakupan populasi daftar sosial, atau 
yang setara dengan basis data administrasi terkait. Praktik ini 
adalah umum diterapkan di banyak negara seperti Filipina dan 
Chile. Daftar sosial kedua negara mencakup bagian yang jauh 
lebih besar, hingga 75 persen dari populasi mereka.  Daftar sosial 
NSER Pakistan mencakup 85 persen populasi. Negara-negara 
ini memiliki beragam program perlindungan sosial, tetapi juga 
mencakup populasi miskin dan rentan yang merupakan  bagian 
(subset) dari dari daftar sosial.231

Sejak diluncurkannya BDT/DTKS tahun 2012, penggunaannya 
oleh program-program perlindungan sosial Pemerintah 
Indonesia telah berkembang secara signifikan tetapi belum 

semaksimal mungkin. Rastra dan PKH mulai menggunakan 
BDT/DTKS tahun 2012; PBI-JKN dan PIP tahun  2013, dan tahun 
2017, pendaftaran penerima BPNT/Sembako menggunakan UDB/
DTKS dengan tujuan memastikan bahwa semua penerima PKH 
juga dapat menerima BPNT/Sembako (Gambar 4.13). Namun, 
walaupun program-program bantuan sosial dan asuransi sosial 
unggulan yang ditargetkan semuanya telah menggunakan 
BDT/DTKS untuk menghasilkan daftar penerima manfaat 
potensial, hanya PKH dan PIP yang sepenuhnya mengadopsi 
standar BDT/DTKS yang  digunakan dalam menentukan kuota 
kabupaten, penentuan kelayakan awal (terkait kesejahteraan), 
serta pemilihan penerima manfaat dan pendaftaran.232 Selain itu, 
untuk beberapa program, termasuk PBI-JKN dan PIP, BDT/DTKS 
bukan sumber eksklusif untuk identifikasi penerima manfaat, 
yang berimplikasi penting terhadap efisiensi alokasi (lihat Bab 
2). PBI-JKN, misalnya, menyerap varian penerima manfaat dari 
program pemerintah daerah sebelumnya ( Jaminan Kesehatan 
Daerah, atau Jamkesda). Sekolah juga dapat merekomendasikan 
siswa tambahan untuk PIP. Praktik-praktik ini telah mengurangi 
efisiensi alokasi anggaran dibandingkan dengan PKH.
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Gambar 4.13: Evolusi BDT / DTKS di Indonesia

Sumber: Pembaruan Staf Bank Dunia berdasarkan berdasarkan pada Tohari dkk. (2019) 
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BDT/DTKS hanya mencakup 40 persen populasi terbawah, 
dan masih menghadapi masalah kapasitas dari transisi 
kelembagaan yang baru saja dilaksanakan. Hingga tahun 
2017, BDT/DTKS dikelola oleh Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan didukung oleh 
Mahkota, fasilitas yang dibiayai oleh DFAT. Kementerian Sosial 
(Kemensos) mulai mengelola BDT/DTKS secara parsial tahun 
2017 dan sepenuhnya pada tahun 2018. Tahun 2019, fungsi-
fungsi pengelolaan yang tersisa dialihkan dari TNP2K kepada 
Kemensos. Kementerian Sosial akan menjadi tuan rumah 
pendaftaran  sosial (DTKS) dan menawarkan saran kebijakan 
kepada kementerian sektoral dan pemerintah daerah. Transisi 
ini belum disertai dengan transfer kapasitas dan sumber daya 
yang memadai untuk mempertahankan dan mengembangkan 
BDT/DTKS lebih lanjut. 

BDT/DTKS, dengan tepat , telah meninggalkan 
pemeringkatan relatif kemiskinan. Peralihan ke ukuran 
absolut akan menyederhanakan proses memasukkan lebih 
banyak orang yang secara teknis memenuhi syarat untuk 
menerima manfaat. Dengan pendekatan relatif, memasukkan 
rumah tangga baru akan menggeser peringkat rumah tangga-
rumah tangga lain, yang mengarah pada berpindahnya rumah 
tangga ke ambang tidak memenuhi syarat, jika ambang batas 
dijaga tetap ketat. Menggunakan ambang batas absolut akan 
memudahkan dan juga akan menjamin hak orang miskin dan 
rentan untuk mengakses perlindungan sosial, terlepas dari kuota 
cakupan dan pagu anggaran.

Digitalisasi pembayaran untuk program-program 
perlindungan sosial (khususnya Government to Person, 
G2P) sedang meningkat secara global, dan berpotensi 
meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di antara 
kelompok miskin dan rentan, serta mendorong 

pemberdayaan ekonomi perempuan. Penerima manfaat 
perlindungan sosial cenderung miskin, seringkali perempuan dan 
membawa “warisan” eksklusi keuangan.233 Menjangkau populasi 
“mil pertama”234 dan memastikan inklusi keuangan mereka 
dapat mengarah pada perubahan transformatif, mengingat 
banyaknya pihak yang terlibat. Sementara proporsi upah PNS  
dari PDB untuk pembayaran G2P cukup besar, jumlah penerima 
manfaat perlindungan sosial yang menerima pembayaran 
G2P melebihi jumlah PNS dengan perbandingan 5:1. Antara 
tahun 2010 dan 2017, nilai moneter bantuan sosial di negara-
negara berkembang yang disalurkan secara digital meningkat 
300 persen, mencapai hampir US$200 miliar. Sekitar 25% dari 
negara-negara miskin menyampaikan bantuan sosialnya secara 
digital.235 Menurut survei Sistem Pembayaran Global (2016),236 
instrumen elektronik sejauh ini merupakan metode yang paling 
banyak digunakan untuk pembayaran G2P (termasuk gaji sektor 
publik, pembayaran pensiun dan bantuan, serta bantuan tunai 
dan manfaat sosial). Lima puluh lima persen dari 103 bank 
sentral yang berpartisipasi dalam survei mengindikasikan 
bahwa instrumen elektronik digunakan untuk bantuan tunai dan 
tunjangan sosial, dibandingkan dengan 70 persen untuk pensiun 
dan tunjangan, dan 81 persen untuk gaji sektor publik. Meskipun 
lebih dari seperlima negara-negara berkembang menggunakan 
uang tunai untuk perlindungan sosial, beberapa negara 
melampaui metode pembayaran tradisional dengan mengadopsi 
layanan keuangan dan teknologi yang berkembang pesat untuk 
meningkatkan akses dan meminimalkan biaya administrasi. 
Beberapa negara memiliki kapasitas untuk membayar penerima 
G2P secara langsung, ketimbang, misalnya, melalui rekening 
bank. Proporsi yang dibayarkan langsung sekarang lebih dari 
60 persen di India dan hampir 90 persen di Tiongkok dan Kenya 
(hampir seperempat dari pembayaran dilakukan melalui M-pesa, 
layanan transfer uang seluler).237 Gambar 4.14 menyajikan model 
konseptual untuk pembayaran pemerintah termasuk G2P.

233 Bank Dunia (2020c).
234 Banyak negara dan program-program yang mengabaikan apa yang sering disebut 
sebagai “mil terakhir” dalam sistem penyaluran. Bahkan, mengingat sentralitas 
masyarakat terhadap efektivitas dan efisiensi program-program perlindungan sosial, 
masyarakat harus benar-benar dianggap sebagai “mil pertama” dari sistem. Bank Dunia 
(2020c) 
235 Packard dkk. (2019)
236 Survei Sistem Pembayaran Global 2016 http://www.worldbank.org/en/topic/
financialinclusion/brief/gpss
237 Packard dkk. (2019)

Meskipun lebih dari seperlima dari ekonomi berkembang menggunakan 
uang tunai untuk perlindungan sosialnya, beberapa negara mengambil 

lompatan besar melampaui pendekatan pembayaran tradisional dengan 
mengadopsi layanan keuangan dan teknologi yang berkembang pesat untuk 

meningkatkan akses, meminimalkan biaya administrasi dan penyediaan.
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Gambar 4.14: Model pembayaran pemerintah termasuk G2P

Program-program  perlindungan 
s o s i a l  I n d o n e s i a  m e nya l u r k a n 
pembayaran melalui model G2P 2.0, 
menandai pergeseran yang tanggap 
dari pembayaran tunai langsung ke 
pembayaran melalui rekening bank, 
yang telah memungkinkan peningkatan 
e f i s i e n s i  d a n  t r a n s p a r a n s i . 2 3 8 
Pemerintah Indonesia juga telah 
mengambil langkah-langkah penting 
m e n u j u  p e n g e m b a n g a n  k a n a l 
distribusi pembayaran tunggal untuk 
bantuan sosial. Model G2P 2.0 dapat 
meningkatkan efisiensi administrasi 
pembayaran dan, jika terstruktur dengan 
baik, dapat memperluas beberapa elemen 
inklusi keuangan kepada penerima 
manfaat. Indonesia telah membuka 10 
juta rekening bank untuk rumah tangga 
penerima manfaat PKH. Peraturan 
Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang 
Strategi Nasional Keuangan Inklusif 
memulai integrasi pemberian bantuan 
sosial di bawah platform pembayaran 
umum. Peraturan tersebut mencatat 
bahwa semua pembayaran bantuan 

sosial harus disalurkan melalui bank-
bank milik negara. Peraturan tersebut 
mengarah pada pembentukan otoritas 
pembayaran239 bantuan sosial, di mana 
tunjangan dan pembayaran disatukan di 
bawah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 
Saat ini mengawasi pembuatan dan 
pengelolaan akun penerima bantuan 
sosial, dan menyalurkan pembayaran 
berbagai manfaat ke akun yang sama, dan 
dapat diakses melalui kartu debit tunggal 
yaitu KKS. Indonesia juga telah bergabung 
dengan jajaran negara-negara dengan 
infrastruktur pembayaran yang kuat 
dan terintegrasi, yaitu sistem yang telah 
mengadopsi model Rekening Tunggal 
Perbendaharaan (Treasury Single Account 
- TSA), yang memungkinkan penyaluran 
langsung dari Kementerian Keuangan atau 
bank sentral ke akun penerima manfaat 
(OM-SPAN). Instruksi pembayaran 
diproses oleh bank sentral, yang mendebit 
TSA dan mengkredit rekening penerima. 
Bantuan uang tunai dan natura untuk PKH 
(CCT), PIP (bantuan pendidikan), BPNT / 
Sembako (bantuan makanan) dan beberapa 

subsidi terpilih dibuat langsung dari TSA 
ke rekening bank penerima manfaat.

Tetapi digitalisasi pembayaran di 
Indonesia baru dilakukan sebagian, 
sementara penyediaan dan kontribusi 
pembayaran untuk masyarakat 
di daerah-daerah terpencil tetap 
menantang secara operasional. 
Bank mungkin tidak memiliki insentif 
atau margin operasi untuk menutup 
biaya pengiriman pembayaran kepada 
keluarga di daerah terpencil, dengan 
diperkenalkannya bantuan langsung ke 
rekening penerima. Menurut peraturan 
perbankan, bank diizinkan untuk 
menyimpan uang penerima dalam 
rekening mereka selama 30 hari sebelum 
disalurkan ke rekening penerima. 
Dalam kebanyakan kasus, tenggat ini 
akan mencakup biaya operasi, tetapi di 
daerah terpencil seperti Maluku batas 30 
hari tidak cukup untuk menutupi biaya 
pengiriman pembayaran. Penerima 
manfaat PKH di Maluku mencatat bahwa 
ketika PT Pos mengirimkan pembayaran, 

238 G2P 2.0 mengacu pada tahap awal dalam digitalisasi ketentuan pembayaran, yaitu, program tunggal yang menyediakan pembayaran melalui model penyedia tunggal. 
Proses administrasi back-end antara program-program sosial dan penyedia layanan pembayaran dibuat digital. Lihat Bab 6 tentang Pembayaran Manfaat Tunai, Buku Sumber 
tentang Yayasan Sistem Pengiriman Perlindungan Sosial untuk informasi lebih lanjut tentang model G2P dari 1.0 hingga 4.0
239 Termasuk BNI, Mandiri, BRI dan BTPN. 
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mereka akan melakukannya langsung ke desa tanpa 
dikenakan biaya tambahan. Cara lain yang dapat 
ditempuh untuk memberikan insentif kepada bank 
untuk mengirimkan pembayaran kepada masyarakat 
(“mil pertama”) adalah dengan menambah jumlah 
hari dana dapat disimpan di bank Himbara; 
perpanjangan waktu ini dapat menghasilkan lebih 
banyak pendapatan bunga dan harus menutupi biaya 
pengiriman pembayaran di daerah-daerah terpencil. 
Selain itu, bantuan langsung dari pemerintah ke 
rekening bank individu membutuhkan lembaga 
perbankan untuk mengonfirmasi bukti identifikasi 
dan kepemilikan unik dari suatu akun melalui 
proses-proses KYC (know your customer atau “kenali 
pelanggan Anda”) dan CDD (customer due diligence 
atau “uji tuntas pelanggan”), yang terkait dengan 
fungsi platform identifikasi dasar, yang masih perlu 
diupayakan pencapaiannya. Namun demikian, 
sampai akhir 2019, baik BPNT maupun PKH telah 
menggunakan sistem monitoring OM-SPAN yang 
canggih, yang ditempatkan di Kementrian Keuangan 
untuk memantau penyaluran pembayaran digital. 
Empat belas program-program lain yang murni 
berbentuk bantuan tunai yang ditujukan untuk 
keluarga, rumah tangga atau individu, dalam 
tingkatan yang berbeda, menggunakan bank-bank 
milik pemerintah untuk menyalurkan manfaat, 
tetapi umumnya mengikuti prosedur yang berbeda 
dalam mengatur pembayaran dimana para penerima 
manfaat menggunakan kartu-kartu yang berbeda 
untuk mengakses bantuan.240 Hasilnya, adalah 
lanskap yang tersebar dengan duplikasi administrasi 
pembayaran dan penggunaan lebih dari satu kartu 
oleh kelompok penerima yang sama. 

Program-progam perlindungan sosial di Indonesia 
cenderung menerapkan pendekatan yang kurang 
terkoordinasi untuk Pembayaran G2P. Program 
seperti PKH dapat melakukan kontrak independen 
dengan penyedia layanan pembayaran tunggal 
dalam jaringan lima bank pemerintah (Himbara). 
Namun, terkadang jangkauan cabang bank atau ATM 
dalam area tertentu sangat terbatas, menyebabkan 
keterbatasan akses. Selain itu, penerima manfaat tidak 
diberikan pilihan bank/penyedia layanan,mereka 
juga tidak dapat beralih ke penyedia layanan yang 
mungkin lebih dekat dengan domisili mereka; oleh 
karena itu, kondisi ini dianggap sebagai pendekatan 
‘penyedia tunggal.’ Meskipun tidak ada biaya transaksi 
yang dikenakan untuk penarikan dari salah satu 

240 TNP2K (2018).
241 Bank Dunia (2018f). 
242 PriceWaterhouseCoopers (2019).

ATM Himbara, penarikan bebas biaya ini tidak 
berlaku untuk bank lain.

Pada tingkat sistem, interoperabilitas 
antar bank (yang memungkinkan penerima 
manfaat mencairkan manfaatnya di 
ATM atau agen bank mana pun) telah 
direncanakan, namun belum dilaksanakan. 
Himbara telah mengambil langkah yang 
tepat dengan merampingkan sistemnya 
sendiri, sehingga Bank Mandiri, BRI dan 
BTPN menggunakan sistem informasi BNI 
untuk mengirim dan melacak pembayaran 
untuk keperluan rekonsiliasi. Untuk program-
program yang menggunakan Himbara, dan 
program lain yang menggunakan bank untuk 
menyalurkan pembayaran, perpindahan 
ke pembayaran digital ke rekening bank 
menimbulkan tantangan implementasi 
yang mendesak. Untuk PKH dan Sembako, 
modalitas ini belum dirancang dengan 
mempertimbangkan kebutuhan keluarga 
penerima, mengingat mereka yang tinggal di 
daerah terpencil dengan jangkauan jaringan 
rendah atau tidak ada sama sekali dan 
harus mengeluarkan biaya perjalanan yang 
tidak sedikit untuk dapat mencapai cabang 
bank atau agen pembayaran yang dapat 
menguangkan bantuan mereka. Terlebih 
lagi, karena kantor-kantor cabang bank tidak 
merata penyebarannya di pulau-pulau bagian 
timur Indonesia, agen-agen perbankan harus 
menanggung biaya yang signifikan dan waktu 
yang tidak sedikit, karena mereka ditugaskan 
untuk bepergian di akhir pekan, di luar jam 
layanan bank, menuju penerima manfaat PKH 
untuk menguangkan bantuan mereka. Selain itu 
di wilayah peri-urban dan pedesaan, likuiditas 
para agen juga berpotensi menghambat 
penyaluran bantuan241 Sebuah studi baru-
baru ini mengonfirmasi bahwa model bisnis 
G2P saat ini tidak cukup berkelanjutan untuk 
penyedia layanan pembayaran, juga belum 
mengembangkan insentif yang memadai 
bagi agen untuk memberikan layanan tunai 
(cash-out) kepada penerima bantuan sosial.242 
Masalah lainnya adalah pemberitahuan yang 
tepat pada waktunya dan proaktif kepada 
penerima manfaat ketika bantuan tunai sudah 
akan dikreditkan ke akun mereka. 

Sementara 
digitalisasi
pembayaran
di Indonesia 
telah 
memungkinkan 
peningkatan 
efisiensi, 
pembayaran 
untuk mereka 
yang tinggal 
di daerah 
terpencil tetap 
menantang 
secara 
operasional.
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Kotak 4.1: Transisi dari uang tunai ke pembayaran digital: kebutuhan akan 
pendekatan desain yang berpusat pada manusia

Pendekatan desain yang 
berpusat pada manusia 
(human centered design, 
HCD) sangat membantu 
untuk beradaptasi terhadap 
ketentuan pembayaran 
untuk populasi yang menjadi 
target bersama dari berbagai 
program perlindungan 
sosial. 

Banyak orang masih tidak memiliki kartu NIK-ID (terutama di daerah 

pegunungan). Diperlukan akta nikah untuk mendapatkan Kartu 

Keluarga (KK), tetapi seseorang hanya dapat menerima akta nikah 

jika mereka telah menikah menurut upacara keagamaan resmi; 

pernikahan tradisional/informal tidak diakui. ID diperlukan untuk 

membuka rekening bank dan untuk bank agar dapat menerapkan 

KYC. Sebagai catatan  bahwa untuk transaksi tunai atau uang 

elektronik, kredensial ID mungkin diperlukan untuk mengaktifkan 

autentikasi penerima manfaat.

Mesin ATM ada di kota, jaraknya lebih dari 5 km dari desa. Mereka 

harus mengatur transportasi bersama atau berjalan jauh ke 

kecamatan untuk kemudian mengantri untuk menerima uang tunai 

dari bank atau kantor pemerintah kecamatan pada acara distribusi 

uang tunai. Pada pertengahan tahun 2019, 57 persen dari 

semua koordinator kabupaten PKH melaporkan bahwa layanan 

perbankan yang memadai tidak tersedia untuk melayani penerima 

manfaat secara memadai.

Ada kelompok masyarakat yang belum pernah menggunakan 

kartu ATM dan harus belajar memasukkan nomor PIN mereka; 

banyak yang tidak mengubah PIN mereka dan beberapa 

melaporkan lupa nomor PIN mereka. Koordinator kabupaten 

PKH melaporkan bahwa 65 persen penyedia layanan 

pembayaran tidak memberikan edukasi yang memadai tentang 

cara menggunakan layanan perbankan.

Keluhan umum di antara penerima bantuan pemerintah dalam 

bentuk pembayaran digital adalah bahwa produk pembayarannya 

sulit digunakan. Penerima telah melaporkan bahwa mereka kesulitan 

mendapatkan bantuan ketika mereka memiliki pertanyaan atau 

masalah dengan pembayaran mereka. Penting untuk memastikan 

penerima manfaat menerima pembayaran yang andal dan teratur, 

sama pentingnya juga untuk menjamin bahwa kemudahan transaksi 

dan diakses, serta menghindari praktik curang/penipuan.

Identifikasi: 

Akses: 

Buta teknologi: 

Digitalisasi pembayaran berpotensi 
meningkatkan kepemilikan dan penggunaan 

akun. Namun, upaya mendigitalkan 
pembayaran G2P mengalami kekurangan. 

Memahami bahwa peralihan ke pembayaran 

langsung ke rekening bank penerima akan 

menimbulkan beberapa tantangan, Pemerintah 

Indonesia memiliki pengalaman lapangan dari 

berbagai tempat. Kunjungan-kunjugan lapangan 

mengungkapkan sejumlah wawasan dari 

perspektif penyedia layanan pembayaran (Bank 

Mandiri, salah satu dari lima bank Himbara) dan 

penerima manfaat. Wawancara dengan para 

pemangku kepentingan dan penerima manfaat 

di pulau Buru, bagian dari Provinsi Maluku, di 

Indonesia timur, mengungkapkan serangkaian 

masalah khas:

Sumber: Kemensos (2019) dan Bank Dunia (2020a) 
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243 BPJS (2017) 
244 SLRT, atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan dukungan dari Bappenas dan Mahkota. SLRT telah berfungsi sebagai GRM 
dan sebagai antarmuka dengan masyarakat (citizen interface) untuk berbagai layanan pemerintah. SLRT memungkinkan warga untuk menyuarakan keluhan yang terkait 
dengan program-program perlindungan sosial; menyampaikan keinginan untuk dimasukkan dalam program perlindungan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah, selanjutnya dapat dirujuk oleh fasilitator dan kantor SLRT.
245 Kemensos telah meluncurkan ‘pusat kontak’ untuk menyatukan GRM program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Kemensos, seperti PKH, Rastra dan 
BPNT/Sembako. Pusat kontak diluncurkan awal tahun 2018 dan dapat diakses melalui berbagai media. Pusat kontak mampu merujuk penelepon langsung ke bank Himbara 
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran di lokasi pengadu. Keluhan diterima melalui proses kategorisasi standar untuk kemudian diteruskan ke direktorat 
dan sub-direktorat terkait di Kemensos untuk ditindaklanjuti. Prosedur operasi standar umum untuk proses-proses yang telah disebutkan telah ditetapkan dan masih 
terbuka peluang untuk mengembangkan pedoman yang lebih spesifik untuk berbagai jenis keluhan.
246 Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan “Lapor” tahun 2011 dengan tujuan menyediakan jendela bagi masyarakat  untuk menyampaikan keluhan terkait dengan layanan 
publik secara umum. Platform ini memungkinkan warga menyampaikan keluhan melalui berbagai cara: melalui situs web, mengirim SMS (berbayar), menggunakan aplikasi 
ponsel android maupun Twitter. Cakupan platform terbilang luas karena keluhan yang diterima akan diverifikasi untuk kemudian diteruskan ke masing-masing lembaga yang 
bertanggung jawab atas penyampaian layanan publik yang dimaksud. Ini termasuk 34 kementerian, 97 lembaga non-kementerian, 303 pemerintah daerah, 116 badan usaha 
milik negara, 130 lembaga pendidikan tinggi dan 131 kedutaan besar di seluruh dunia. Beberapa resolusi keluhan dan analisis terkait diposting di situs web KSP Lapor!.
247 Anggota SJSN dapat mengajukan keluhan atau meminta informasi melalui kantor-kantor BPJS setempat, pusat kontak, email, SMS, dan akun media sosial. Keluhan 
terhadap implementasi SJSN juga dapat disampaikan melalui DJSN yang, seseuai mandat pengawasannya, juga telah membentuk pusat kontak dan sistem whistleblowing.
248 Bank Dunia (2020c)

Di Indonesia, tingkat kepatuhan pembayaran iuran asuransi 
sosial rendah karena sistem pendaftaran dan kontribusi yang 
terfragmentasi. Hingga saat ini, pendaftaran dan pembayaran 
iuran untuk program-program SJSN masih dilakukan melalui dua 
sistem yang terpisah (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), 
yang tidak hanya menggandakan biaya administrasi tetapi juga 
menghambat orang untuk mendaftarkan diri, atau perusahaan 
untuk mendaftarkan karyawan mereka untuk keempat program. 
Selanjutnya, iuran dibayarkan baik oleh pengusaha atau langsung 
oleh peserta melalui dua proses terpisah di mana setiap peserta 
mendapatkan nomor rekening bank virtual untuk mentransferkan 
iuran, kecuali untuk pekerja konstruksi yang hanya terdaftar 
untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja per proyek. Data 
dasbor DJSN menunjukkan bahwa, tahun 2017, sekitar 45,7 
persen segmen bukan penerima upah JKN terlambat membayar 
iuran. Pembayaran iuran yang terlambat adalah salah satu 
tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Juga tahun 
2017, tercapat 114,303 (23,42 persen) entitas bisnis yang tidak 
membayar iuran pekerjanya tepat waktu.243 Jika diberlakukan 
dengan benar, sanksi pembayaran oleh PPU dapat membantu 
meningkatkan kepatuhan.

Mekanisme penanganan keluhan (Grievance Redress 
Mechanism, GRM) dianggap sebagai aspek penting dari 
pemberian layanan publik di Indonesia, sebagaimana 
diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 76/2013 
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Untuk 
meningkatkan kinerja, GRM perlu mengatasi fragmentasi, 
menyederhanakan proses-proses dalam seluruh program-
program perlindungan sosial, mengatasi hambatan biaya yang 
menghambat penggunaan GRM dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat. Dari tiga GRM yang tersedia untuk program-program 
perlindungan sosial, dua (SLRT244 dan ‘contact center’245) dikelola 
oleh Kementerian Sosial dan satu (Lapor246) tersedia untuk 
keluhan terkait dengan pemberian layanan publik secara umum. 
Selain itu, BPJS juga menyiapkan GRM untuk menangani keluhan 
terkait program kesehatan dan ketenagakerjaan.247 Terlepas dari 
berbagai sistem dan saluran pengaduan, masih terdapat beberapa 
hambatan pemanfaatannya. Contact Center PKH, misalnya, 
hanya menerima sekitar 800 pengaduan tahun 2018. Jumlah 
ini dianggap rendah dibandingkan dengan, misalnya, jumlah 
panggilan ke program Pantawid di Filipina, yang dapat mencapai 

600 pengaduan per hari selama periode penyaluran manfaat. Ada 
sejumlah langkah yang dapat mengatasi kendala yang dihadapi 
GRM saat ini. Pertama, komitmen kuat dari semua pemangku 
kepentingan untuk membentuk GRM yang efisien pada semua 
program-program perlindungan sosial, meminimalkan duplikasi. 
Memperlancar proses GRM sangat penting, termasuk dengan 
menyusun protokol yang jelas dan mudah diikuti untuk mencatat, 
menindaklanjuti, merujuk, dan memberikan umpan balik dan 
penyelesaian pengaduan. Kedua, penyampaian pengaduan harus 
murah, atau gratis, bahkan semakin penting  dalam konteks 
perlindungan sosial. Ketiga, GRM perlu memiliki staf yang cakap 
dan perlu menerima pelatihan yang tepat terkait prosedur dan 
protokol penanganan pengaduan. Terakhir, komunikasi publik 
harus diintensifkan, tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran 
akan keberadaan GRM, tetapi juga membangun pemahaman 
publik secara keseluruhan mengenai program, syarat-syarat dan 
tanggung jawab menjadi penerima manfaat, agar dapat membantu 
dan berperan serta menciptakan akuntabilitas publik.

Mirip dengan banyak negara lain, Indonesia mengoperasikan 
sejumlah sistem informasi yang tidak saling terkait tapi 
menopang sistem-sistem penyaluran untuk berbagai 
program. Indonesia memiliki sejumlah program perlindungan 
sosial unggulan sejalan dengan bantuan sosial, jaminan sosial dan 
peningkatan ketenagakerjaan, meskipun sebagian besar berjalan 
sendiri-sendiri. Setiap program menciptakan sistem-sistem paralel 
untuk menilai kebutuhan dan kelayakan bantuan, membuat 
keputusan tentang kelayakan dan pendaftaran penerima 
manfaat, menentukan tingkat manfaat, memantau persyaratan, 
memastikan kepatuhan, mengelola dan menyalurkan pembayaran, 
dan mengelola keluhan. Kesemuanya ini menghasilkan proliferasi 
sistem informasi, yang mengarah pada fragmentasi pemberian 
layanan dan, pada akhirnya, mempersulit terwujudnya strategi 
yang kohesif, dan proses serta  sistem yang terkoordinasi untuk 
seluruh lembaga. Banyak negara mengembangkan sistem 
terpisah untuk setiap program sosial, untuk mengotomatisasi 
proses dalam mengelola operasional program. Idealnya, sistem 
informasi ini harus dirancang dan dioperasikan sebagai sistem 
yang kohesif, dinamis, dan modular dengan sistem umpan balik 
yang memungkinkan otomatisasi proses-proses yang bersifat 
fungsional dan penentuan kelayakan, pendaftaran, tingkat 
manfaat / paket layanan, dan mendukung administrasi program.  
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Upaya Indonesia untuk membangun 
p l a t fo r m  d a t a  t e r i n t e g r a s i 
untuk perlindungan sosial telah 
mencapai puncaknya dengan 
diresmikannya “SIKS-NG” (Sistem 
Informasi Kesejahteraan Sosial-
Next Generation), di Pusat Data dan 
Informasi Kementerian Sosial. SIKS-
NG mengumpulkan informasi dari 
masing-masing program perlindungan 
sosial utama dan program-program 
lainnya, yang digabungkan pula dengan 
sistem pencatatan kesejahteraan sosial 
(sekarang disebut DTKS) ke dalam 
platform data, dengan informasi 
tentang data sosial ekonomi di 
tingkat rumah tangga untuk beberapa 
program perlindungan sosial, serta 
data dari lembaga kesejahteraan 
sosial tentang kesehatan. SIKS-
NG menyediakan kerangka kerja 
untuk beralih ke platform data yang 
lengkap dan terintegrasi untuk 
sistem informasi sosial. Tetapi untuk 
berfungsi sebagai sistem informasi 
sosial yang terintegrasi, SIKS-NG perlu 
mengaktifkan umpan balik antara 
sistem manajemen operasi penerima 
program tertentu dan DTKS, yang 
akan membantu memvalidasi data 
dan meningkatkan integritas data. 
Sistem-sistem di Chile dan Turki 
memiliki umpan balik dari sistem 
manajemen operasi penerima ke daftar 
kesejahteraan sosial untuk mengetahui 
siapa saja yang menggunakan program-
program tersebut 

Integrasi dan interoperabilitas 
sistem seluruh program-program 
p e r l i n d u n g a n  s o s i a l  d a p a t 
membantu mengurangi fragmentasi, 
meningkatkan koordinasi dan 
harmonisasi lintas dan melampaui 
p e r l i n d u n ga n  s o s i a l ,  te t a p i 
dibutuhkan struktur kelembagaan 
dan tata kelola pada level yang lebih 
tinggi. Integrasi dan interoperabilitas 
sering digabungkan. Integrasi 
adalah proses yang menghubungkan 
subsistem komponen ke dalam satu 
sistem, sehingga data yang terkandung 
di masing-masing komponen menjadi 

bagian dari sistem yang lebih besar, 
lebih komprehensif yang dengan 
cepat dan mudah berbagi data 
saat dibutuhkan. Kerangka kerja 
interoperabilitas adalah pendekatan 
yang disepakati di antara organisasi 
yang ingin bekerja bersama menuju 
penyampaian layanan bersama tanpa 
harus mengintegrasikan semua 
subsistem mereka ke dalam satu 
sistem besar. Interoperabilitas data 
menggabungkan data dari sumber 
yang berbeda dan memberi pengguna 
tampilan terpadu dari data ini. 
Interoperabilitas data tidak berarti 
konsolidasi fisik dari basis data, tetapi 
sebaliknya adalah kemampuan untuk 
berbagi informasi dengan sistem 
yang terfragmentasi lainnya dengan 
menggunakan standar umum. Hal ini 
membutuhkan kebijakan pemerintah 
dari tingkat yang lebih tinggi dan 
penggunaan standar data yang selaras 
di keseluruhan lembaga pemerintah. 
Sementara Pokja Data, saat ini 
berfungsi untuk memastikan bahwa 
berbagai kantor dinas kementerian lini 
di tingkat lokal dapat mengirim data ke 
SIKS-NG, tidak ada strategi di tingkat 
nasional untuk pengelolaan dan tata 
kelola data perlindungan sosial.

Dengan belum adanya undang-
undang perlindungan data yang 
komprehensif, Indonesia perlu 
menindaklanjuti hal-hal terkait 
berbagi data, perlindungan, dan 
privasi. Meskipun belum ada undang-
undang perlindungan data yang 
menyeluruh, secara komprehensif 
dan khusus menjamin privasi data 
dan mengatur tentang perlindungan 
data pribadi, saat ini sudah ada upaya-
upaya untuk mewujudkan undang-
undang tersebut. Dengan mengacu 
pada GDPR Uni Eropa,249 saat ini 
sedang disussun rancangan undang-
undang yang sudah cukup detail 
dan sedang ditinjau oleh berbagai 
lembaga pemerintah. Peraturan yang 
semula dijadwalkan untuk difinalisasi 
pada akhir 2019 sepertinya sedang 
ditangguhkan. 

249 Peraturan (UE) 2016/679 tanggal 26 April 2016 (GDPR).
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Kotak 4.2 Perlindungan data dan privasi

Program-program perlindungan sosial sering kali 

membutuhkan berbagai data pribadi. Data ini 

dapat meningkatkan dampak program-program 

perlindungan sosial melalui penargetan yang lebih 

akurat, integrasi yang lebih baik dengan program-

program di sektor lain seperti perawatan kesehatan, 

pendidikan dan fasilitasi perlindungan sosial adaptif 

untuk menangani bencana alam. Data dapat berasal 

dari penerima manfaat sendiri atau dapat diperoleh 

dari dan divalidasi oleh program-program lain, 

termasuk sistem ID dasar dan registrasi fungsional 

seperti asuransi sosial, perpajakan, perawatan 

kesehatan, pendidikan dan tenaga kerja

Namun, ada beberapa risiko terkait penggunaan dan 

penyimpanan data pribadi yang harus diwaspadai 

oleh program-program perlindungan sosial. Dalam 

banyak kasus, informasi yang dikumpulkan dan 

digunakan oleh program-program perlindungan 

sosial (misalnya alamat, pendapatan dan aset, 

status kesehatan dan disabilitas, serta biometrik) 

sangat sensitif karena setiap penyalahgunaan atau 

pelanggaran dapat menyebabkan penerima manfaat 

terkena masalah. Bahkan publikasi daftar penerima 

manfaat perorangan atas nama transparansi seperti 

yang dilakukan di beberapa negara, dapat memiliki 

konsekuensi yang tidak diinginkan bagi penerima 

manfaat, seperti diskriminasi, stigma, dan pencurian 

identitas. Ketika program-program perlindungan 

sosial menyimpan, menggunakan, dan membagikan 

data tersebut secara tidak aman, tanpa tujuan yang 

sah serta persetujuan penerima manfaat, risiko ini 

meningkat secara signifikan dan dapat merusak 

kepercayaan publik.

Masalah yang sangat sensitif dan sulit untuk 

program perlindungan sosial adalah persetujuan. 

Di negara-negara berkembang di mana penerima 

manfaat dari program-program sosial biasanya di 

antara yang miskin dan rentan, metode konvensional 

untuk mendapatkan persetujuan - dengan 

menandatangani formulir persetujuan - mungkin 

tidak berguna pada kelompok masyarakat yang 

buta huruf. Selain itu, hubungan asimetris antara 

administrasi program dan penerima manfaat 

menimbulkan keraguan serius apakah penerima 

manfaat sesungguhnya memiliki pilihan jika 

alternatif untuk tidak memberikan data pribadi 

adalah dikeluarkan dari program. Dengan demikian, 

untuk perlindungan sosial serta program-program 

pemerintah lain yang membutuhkan data 

pribadi (misalnya pendidikan dan kesehatan) 

sebagai imbalan atas manfaat atau layanan, 

metode standar untuk menetapkan 

persetujuan mungkin tidak cukup. 

Perlindungan data dan privasi tidak berarti 

menjaga kerahasiaan data, tetapi merujuk 

pada persetujuan, kontrol, dan keamanan 

data-data tersebut. Sementara privasi 

dapat merujuk pada “hak untuk dibiarkan 

sendiri”, privasi data dalam konteks ini 

harus dipahami sebagai penggunaan yang 

diizinkan dan tata kelola data pribadi 

(sebagai tujuan), dan perlindungan data 

sebagai metode hukum, operasional, dan 

teknis serta kontrol untuk mengamankan 

informasi dan menegakkan aturan atas akses 

dan penggunaan (sebagai sarana). Dalam 

praktiknya, ini berarti bahwa data hanya 

boleh diakses, diproses, atau dibagikan 

oleh dan dengan pengguna resmi untuk 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, 

dan idealnya diabadikan dalam undang-

undang dengan perlindungan yang sesuai. 

Pendekatan yang paling efektif untuk 

memastikan perlindungan data dan privasi 

adalah secara simultan mengembangkan 

kerangka kerja hukum dan kelembagaan 

yang komprehensif dan menggabungkan 

proses dan teknologi yang meningkatkan 

privasi dan keamanan ke dalam informasi 

perlindungan sosial.

Mayoritas negara-negara di Asia dan Pasifik 

tidak memiliki undang-undang perlindungan 

data umum (Bank Dunia 2020b). Namun 

seperti di India dan Pakistan, Indonesia 

baru-baru ini telah menghasilkan rancangan 

undang-undang yang, ketika disahkan akan 

membantu mengatasi kesenjangan ini. Ini 

sangat penting karena Indonesia bergerak 

menuju interoperabilitas dan berbagi data 

yang lebih banyak dengan seluruh unit 

administrasi serta penggunaan NIK untuk 

otentikasi biometrik dan untuk memenuhi 

norma-norma KYC untuk pembayaran digital 

bantuan tunai. Kerangka hukum yang kuat 

hanya akan efektif jika ada kapasitas untuk 

memantau dan menegakkannya.
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1 
Sistem ID nasional

2 
BDT/ DTKS, dan 

3
Penyaluran pembayaran.

Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa desain pelaksanaan program 
memperhitungkan kebutuhan khusus perempuan, memperkuat 
dampak gender dan menghindari konsekuensi terkait gender yang 
tidak diinginkan. Perempuan menghadapi hambatan unik terkait dengan 
peran rumah tangga, ekonomi dan sosial yang membatasi akses mereka ke 
program perlindungan sosial, bahkan oleh program yang secara langsung 
menargetkan perempuan. Konsekuensinya, desain program harus 
memperhitungkan kebutuhan spesifik perempuan dalam hal penyaluran 
manfaat, dan sistem penyalurannya membutuhkan pendekatan yang 
berpusat pada manusia (HCD) yang turut menerapkan penyesuaian terkait 
gender. Sebagai contoh, rendahnya literasi finansial dan digital dapat 
mempersulit perempuan memanfaatkan metode pembayaran digital, 
dibanding dengan transfer tunai manual.250 Dalam hal ini, Indonesia adalah 
satu diantara sedikit negara dengan ketimpangan gender yang ‘berbalik’ 
dimana perempuan  5% lebih mungkin memiliki rekening dibanding laki-
laki, walaupun rekeningnya sama-sama non-aktif.251 Perlu diambil pilihan 
desain yang tegas menggunakan metode HCD untuk memastikan bahwa 
digitalisasi program-program bantuan sosial mempercepat pencapaian 
kesetaraan gender dalam hal inklusi finansial. Termasuk di dalamnya aspek-
aspek lain yang dibutuhkan untuk memastikan kondisi-kondisi yang tepat 
bagi perempuan untuk menerima bantuan, seperti: kepemilikan ID dan 
dokumen yang disyaratkan; rekening bank; keamanan ketika mengambil 
bantuan; dan proses penyaluran yang sesuai dengan tanggung jawab dan 
jadwal kegiatan mereka. Inklusi finansial dan inklusi dalam pasar tenaga 
kerja formal bergantung pada identitas legal formal, yang secara umum 
merugikan perempuan di Indonesia.252 Perlu pemahaman yang lebih baik 
terkait perubahan perilaku yang dibutuhkan agar masyarakat mencatatkan 
kejadian-kejadian penting253 serta kinerja inisiatif-inisiatif serupa yang 
sudah ada saat ini (misalnya: klinik berjalan yang dapat mengeluarkan 
surat keterangan) tetap relatif kurang dipahami.  SMS dan pengingat, 
dengan aplikasi yang dapat memberikan informasi unutk memperbaiki 
proses pengambilan keputusan, hingga membantu seseorang mengatasi 
hambatan-hambatan perilaku, juga akan memperkuat dampak gender. 
Dalam program-program pelatihan, inovasi dalam sistem penyaluran untuk 
meningkatkan pendaftaran dan mengurangi putus sekolah di kalangan 
perempuan dapat terdiri dari tindakan berbiaya rendah seperti memberikan 
jadwal pelatihan yang sesuai dengan tanggung jawab rumah tangga atau 
dikoordinasikan dengan jam operasi fasilitas penitipan anak. Terakhir, aspek 
penyaluran program dapat mendiskreditkan pemberdayaan perempuan 
jika tidak dirancang dengan hati-hati. Misalnya, ketika penyaluran bantuan 
kepada perempuan untuk program jaring pengaman menggunakan lembaga 
keuangan, penting dipastikan bahwa rekening tabungan terdaftar atas nama 
perempuan; jika tidak, sumber daya yang dimaksudkan untuk dikelola 
oleh perempuan dapat berakhir di bawah kendali laki-laki dalam rumah 
tangga.254  

250 Studi D3, Yayasan Bill & Melinda Gates, 2019 akan datang. 
251 Catatan Konsep Program Gender Equality for Growth (P172182) , Bank Dunia Indonesia. 
252 Australia Indonesia Partnership for Economic Governance dan Monash University (2017). 
253 Catatan Konsep Program Gender Equality for Growth (P172182), Bank Dunia Indonesia.
254 Field dkk. (2019).

4.5.2 Aspek Prioritas dan 
Saran untuk Perubahan 
Sistem Penyaluran

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan 
beberapa inisiatif untuk membangun sistem 
dan platform terintegrasi yang melayani 
banyak program perlindungan sosial, dan 
semakin mendekati kerangka kerja Sistem 
Penyaluran Perlindungan Sosial Terpadu 
untuk menyalurkan manfaat perlindungan 
sosial. Namun, masih ada kesenjangan dalam 
menyelesaikan komponen keseluruhan dari 
sistem penyaluran perlindungan sosial terintegrasi 
dan memastikan operasi yang efektif dari 
komponen-komponen yang ada. Untuk memulai, 
direkomendasikan bahwa Pemerintah Indonesia 
memberikan perhatian khusus pada tiga bidang 
mendasar: 
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1 
Ketika pelamar terdaftar pada DTKS menggunakan NIK, 
maka dimungkinkan interoperabilitas antara pandataan 
sosial dan berbagai sistem pemerintah untuk melakukan 

pemeriksaan silang pada data yang dilaporkan sendiri 
dan sumber-sumber data administratif lainnya sehingga 

mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi untuk bantuan 
sosial dan program asuransi sosial; 

2 
Penerima manfaat program sosial dapat menggunakan 

kredensial ID mereka untuk memenuhi persyaratan KYC 
untuk membuka rekening bank atau rekening uang seluler 
untuk pembayaran G2P, atau mereka dapat menggunakan 
kredensial ID untuk mengautentikasi diri mereka sendiri 
untuk pembayaran offline yang berulang dan transaksi 

tatap muka; dan 

3
Ketika penerima manfaat terdaftar dalam program sosial 
menggunakan NIK, hal ini memungkinkan program untuk 
mengembangkan analisis untuk mengelola perencanaan 
dan pemantauan program, memeriksa duplikasi manfaat, 

dan menentukan melalui analisis bisnis yang canggih 
kecukupan perlindungan melalui berbagai program, serta 
cakupan populasi, khususnya kelompok miskin, rentan 

dan calon kelas menengah.

Memperkuat sistem ID untuk memungkinkan 
pemberian layanan perlindungan sosial yang 
lebih baik. Sistem ID yang kuat adalah input penting 
untuk setiap sistem perlindungan sosial terintegrasi, 
yang memungkinkan autentikasi identitas penerima 
manfaat ketika memberikan layanan online, dan 
memfasilitasi berbagi informasi penerima manfaat 
(misalnya pendapatan, tingkat manfaat) di seluruh 
program perlindungan sosial. Manfaat menggunakan 
kredensial ID unik (NIK) untuk bukti identifikasi 
adalah signifikan. Dalam konteks Indonesia, ada tiga 
pertimbangan utama: 

NIK: Mencakup semua kelompok 
miskin / rentan, diverifikasi dan 
digunakan oleh semua program 
perlindungan sosial
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Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Indonesia 
dapat melakukan beberapa perubahan. 
Pertama, perlu memastikan cakupan penuh, 
terutama di antara kelompok miskin dan rentan. 
Sementara 95 persen populasi memiliki NIK dalam 
sistem SIAK, Kemendagri masih fokus untuk 
memastikan cakupan yang memadai di antara 
keluarga miskin dan rentan, serta di daerah yang 
terisolasi dan terpencil di kawasan Indonesia 
timur. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa Pusat 
Data Kementerian Sosial menemukan bahwa 
sekitar 9 persen dari mereka yang terdaftar di 
DTKS tidak memiliki NIK dan tambahan 2 persen 
memiliki NIK yang tidak valid.255  Hal serupa 
yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan 
bahwa di antara peserta PBI-JKN, 14 persen tidak 
memiliki NIK. 256  Strategi seperti menempatkan 
meja pendaftaran NIK pada titik-titik pendaftaran, 
atau pada titik-titik pemberian manfaat atau 
layanan untuk program sosial dapat membantu 
menambahkan individu dan rumah tangga 
yang dikecualikan, sehingga mengurangi risiko 
eksklusi. Penting juga untuk menerapkan 
mekanisme perlindungan / ganti rugi bagi mereka 
yang ditolak karena tidak memiliki bukti identitas 
yang diperlukan.

Kedua, mempromosikan penggunaan 
sistematis dan verifikasi NIK untuk semua 
program perlindungan sosial. NIK di Indonesia 
tidak selalu digunakan dan/atau diverifikasi secara 
seragam oleh semua program perlindungan 
sosial. Pekerja konstruksi, misalnya, didaftarkan 
oleh setiap proyek dan tidak secara individu, 
menyiratkan bahwa NIK bukanlah prasyarat 
untuk pendaftaran. Untuk program-proggram 
jaminan sosial lainnya yang dikelola oleh BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kendati 
proses aplikasi memerlukan NIK, tergantung 
pada program, metode pendaftaran dan segmen 
peserta, verifikasi NIK tidak selalu otomatis.257 
Hal ini juga berlaku untuk bantuan sosial. Dalam 
kasus PKH, 13 persen dari 10 juta keluarga 
tahun 2018 tidak memiliki NIK yang dapat 
diverifikasi dengan Catatan Sipil Kemendagri, 
menghambat pemberian manfaat kepada orang 

yang tepat dalam beberapa kasus.258 Tahun 
2018, partisipasi JKN di DKI Jakarta dan Papua 
masing-masing mencapai 166 persen dan 141 
persen, mengisyaratkan masalah penghitungan 
ganda, data yang buruk (pelaporan kematian 
tidak sesuai waktunya), dan migrasi yang tidak 
tercatat dari PBI ke non-PBI.259

Ketiga, menerapkan kebijakan yang koheren 
dan konsisten untuk autentikasi. Bahkan 
ketika individu sudah memiliki kredensial 
(NIK, serta kredensial fungsional seperti 
kartu kesejahteraan keluarga / KKS dan kartu 
BPJS), program menerapkan beragam metode 
autentikasi dan praktik yang terkadang 
tidak kompatibel untuk pemberian layanan / 
penyaluran manfaat. BPJS Kesehatan konsisten 
mengombinasikan cek silang (crosscheck) nomor 
identifikasi unik ID nasional dengan database 
BPJS Kesehatan, untuk mengautentikasi dan 
mengklaim manfaat asuransi kesehatan. 
Program-program jaminan sosial lainnya, 
seperti kecelakaan kerja ( JKK), jaminan 
kematian ( JKM) dan jaminan hari tua ( JHT), 
semuanya menggunakan NIK yang dirujuk 
silang dengan basis data BPJS Ketenagakerjaan, 
untuk memverifikasi bukti identitas dan transfer 
manfaat yang aman. Namun, dalam beberapa 
kasus, seperti halnya untuk program pensiun 
( JP), diperlukan dokumen tambahan. Dalam 
skema jaminan BPJS Ketenagakerjaan, berbagai 
segmen kelompok penerima manfaat — pekerja 
konstruksi, PPU dan PBPU — semuanya melewati 
jalur verifikasi ID nasional yang berbeda untuk 
dapat memanfaatkan ID fungsional BPJS untuk 
mengakses manfaat program. Untuk bantuan 
sosial, BPNT / Sembako disalurkan melalui 
titik distribusi tertentu, seperti toko dan agen 
e-Warong , autentikasi penerima manfaat 
dilakukan dengan menggunakan kartu KKS 
dan nomor PIN mereka. Singkatnya, penerima 
manfaat dari lebih dari satu program sosial 
dapat menggunakan berbagai metode otentikasi 
tergantung pada program, tanpa adanya 
kebijakan yang koheren dan konsisten untuk 
autentikasi layanan.

255 Kemensos (2019).
256DJSN (2019).
257 Untuk JKN, verifikasi NIK SIAK terjadi selama proses 
pendaftaran, sementara BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi 
NIK secara manual dalam gelombang.
258 Bank Dunia (2019c). 
259 DJSN (2019).

Hal serupa yang 
dilakukan pada 
tahun 2019 
menunjukkan bahwa 
di antara peserta 
PBI-JKN,

tidak memiliki NIK.

14%
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BDT/ DTKS: Perluas jangkauan, bangun dinamisme, dan adopsi 
secara luas oleh semua program perlindungan sosial

Penggunaan DTKS sejauh ini sudah 
bermanfaat tetapi masih dibutuhkan 
sejumlah perubahan untuk meningkatkan 
efektivitasnya, termasuk perluasan 
cakupan, pengenalan dinamisme, dan 
menjauh dari peringkat relatif kemiskinan. 
Penggunaan BDT/DTKS di Indonesia untuk 
mengidentifikasi kelayakan penerima bantuan 
sosial telah menghasilkan peningkatan 
langsung, terutama untuk bantuan sosial260 
Tohari dkk. memperkirakan bahwa DTKS telah 
meningkatkan kelayakan dan partisipasi dalam 
banyak program secara substansial, yaitu, 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam tiga 
program utama naik sebesar 117 persen.

Sebagai basis data kesejahteraan sosial, BDT/
DTKS perlu menggandakan cakupannya 
hingga mencakup 80 persen dari populasi 
untuk melayani program-program di luar 
bantuan sosial dan hendaknya berisi data 
yang mencakup tidak hanya kelompok 
miskin dan rentan tetapi juga calon kelas 
menengah, yang belum terjamin secara 
ekonomi dan berisiko menjadi rentan atau 
miskin ketika mengalami guncangan.261 

Program seperti PBI-JKN membutuhkan 

data di bawah 40 persen untuk melakukan 
penentuan kelayakan untuk premi bersubsidi. 
Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa 
DTKS berisi kumpulan orang yang lengkap 
dan benar berada dalam 40 persen terbawah, 
artinya,  tidak pasti bahwa DTKS tidak secara 
keliru memasukkan atau mengecualikan 
individu, keluarga dan rumah tangga dalam 
ambang batas tersebut. Program-program 
yang perlu melakukan penilaian kelayakan 
untuk kelompok yang miskin, rentan atau 
berada di kelas menengah seperti halnya 
subsidi listrik, pelatihan keterampilan atau 
asuransi kesehatan, misalnya, memerlukan 
data di luar yang saat ini ada dalam DTKS. 
Keberadaan “mereka yang belum tercakup 
atau hilang”, yaitu, kelompok pendapatan yang 
mulai muncul yang belum mengakses program 
perlindungan sosial, menggambarkan perlunya 
platform pendaftaran sosial dengan cakupan 
yang lebih luas (Gambar 4.15). Cakupan yang 
lebih luas juga akan membantu program-
program untuk lebih mudah berkembang 
di luar basis penerima manfaat yang ada, 
sebagai respons terhadap bencana yang dapat 
membuat sebagian besar populasi yang terkena 
dampak bencana menjadi miskin atau rentan.

Gambar 4.15: Cakupan perlindungan sosial sebagai proporsi populasi

Sumber:  TNP2K (2018) 

260 Tohari dkk. (2019).
261 Bank Dunia (2019a).

Cakupan yang 
lebih luas 
dalam DTKS 
akan membantu 
program 
berkembang 
melampaui 
penerima 
manfaat yang 
ada
sebagai respons 
terhadap 
guncangan dan 
bencana.
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Akhirnya, bukti identifikasi 
dengan menggunakan NIK 
tidak boleh digunakan 
sebagai  proksi  untuk 
p e n i l a i a n  ke m i s k i n a n 
atau kelayakan program. 
Menunjukkan ID tidak 
menjamin hak atas manfaat 
atau layanan. Penilaian 
kebutuhan kemiskinan atau 
kerentanan adalah proses 
terpisah dan berbeda yang 
dilakukan melalui pencatatan 
sosial dan tidak boleh menjadi 
faktor dalam identifikasi. 
Oleh karena itu, data yang 
dikumpulkan melalui proses 
identifikasi harus minimal, 
tidak boleh mengandung 
informasi kemiskinan atau 
sosial ekonomi, dan hanya 
untuk tujuan memverifikasi 
apakah seseorang adalah 
orang yang dia katakan. 
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Sementara pertanyaan tentang 
menggandakan cakupan adalah 
pertanyaan kebijakan yang penting, 
ada juga keraguan apakah DTKS 
mencakup kelompok orang yang tepat 
di 40 persen terbawah. Pembaruan 
dinamis sangat penting untuk 
menyegarkan data lama, sementara 
kualitas dan integritas data dalam DTKS 
sangat penting untuk memastikan akurasi 
dalam proses penilaian kelayakan. Jika 
DTKS dibuat dinamis, setiap warga negara 
yang percaya bahwa ia berhak menerima 
perlindungan sosial dapat meminta 
penilaian kelayakan untuk kemudian, jika 
memenuhi syarat, dimasukkan ke dalam 
daftar. Selain itu, mengintegrasikan 
data kesejahteraan sosial yang dinamis 
dengan sistem informasi geografis dapat 
memungkinkan penerapan pendekatan 
perlindungan sosial adaptif untuk dengan 
cepat merespons guncangan dan krisis. 
Untuk mengatasi hal ini, disarankan 
untuk berinvestasi lebih banyak dalam 
proses pengumpulan data yang dinamis 
untuk semua 515 kabupaten/kota, 
memastikan adanya standar dan proses 
data serta diamati untuk memastikan 
pengumpulan data berkualitas tinggi. 
Brasil, misalnya, menjadi sangat dinamis 
pada tahun 2007, melalui sistem insentif 
kinerja dengan pemerintah daerah untuk 
menjaga agar data tetap diperbarui.

Upaya pembaruan juga perlu fokus 
u nt u k  m e n g hu b u n g k a n  DT K S 
dengan jangkauan yang lebih luas 
dari basis data administrasi lainnya, 
yang akan secara signifikan dapat 
mengurangi biaya yang terkait 
dengan kesalahan inklusi. Di Pakistan, 
misalnya, penggunaan pendataan  sosial, 

yang mencakup 85 persen populasi 
dan melayani 70 program berbeda, 
berkontribusi menghemat US$248 juta. 
Di Afrika Selatan dan Guinea, proses 
serupa menghemat masing-masing 
US$157 juta dan US$13 juta. Di Argentina, 
menghubungkan 34 basis data program 
sosial dengan nomor ID unik penerima 
manfaat mengungkapkan kesalahan 
inklusi dalam kelayakan untuk berbagai 
program sosial. Selama delapan tahun, 
Argentina behasil menghemat US$143 
juta.262

Meningkatkan aksesibilitas dan 
jangkauan akan membutuhkan 
penguatan kapasitas pemerintah 
daerah untuk berinteraksi dengan 
penduduk, mendaftarkan mereka dan 
mengumpulkan data untuk penilaian 
kelayakan. Karena Pemerintah Indonesia 
berfokus pada SIKS-NG sebagai sarana 
utama untuk mewujudkan pembaruan 
data yang dipimpin oleh pemerintah 
daerah sembari verifikasi data DTKS dan 
pengumpulan data-data baru, beberapa 
perbaikan dapat diimplementasikan. 
Saat ini, lebih dari 80 persen dari semua 
kabupaten telah memperbarui setidaknya 
data administrasi dasar (lokasi, komposisi 
rumah tangga) melalui SIKS-NG dan hanya 
sebagian yang berhasil memperbarui 
daftar variabel lengkap dalam DTKS. 
Untuk itu, semua kabupaten, terutama 
yang kinerjanya rendah, misalnya, dapat 
diberikan insentif kinerja dan diawasi 
untuk mengikuti serangkaian prosedur 
ketat  memperbarui data DTKS, yang 
kemudian diwujudkan melalui bantuan  
fiskal baru untuk program perlindungan 
sosial pada periode penganggaran 
berikutnya.  

Mengintegrasikan data pendaftaran sosial yang 
dinamis dengan sistem-sistem informasi geografis 

dapat memungkinkan pendekatan-pendekatan 
perlindungan sosial yang adaptif untuk dengan 

cepat merespons guncangan dan krisis.

Meningkatkan 
aksesibilitas dan 
jangkauan
DTKS akan 
membutuhkan 
penguatan kapasitas 
pemerintah daerah 
untuk berinteraksi 
dengan masyarakat, 
untuk mendaftarkan 
mereka dan
untuk mengumpulkan 
data untuk penilaian 
kelayakan.
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Kotak 4.3: Kontribusi pekerja sektor informal - 
Dorongan pertama dan dorongan perilaku

Pembayaran: 
Memberikan pilihan 
dan kenyamanan; 
memanfaatkan 
inovasi fintech

Transisi ke sistem pembayaran G2P 
modern untuk pembayaran-pembayaran 
perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia 
telah mengambil langkah penting menuju 
pengembangan gateway penyaluran pembayaran 
tunggal untuk bantuan sosial dalam bentuk 
tunai maupun barang (seperti untuk PKH, PIP, 
BPNT / Sembako dan beberapa subsidi terpilih). 
Mengembangkan gateway pembayaran nasional 
adalah kunci untuk memungkinkan penerapan 
pendekatan desain pembayaran manfaat yang 
berpusat pada manusia. Berdasarkan peraturan 
saat ini, semua program bantuan sosial harus 
menggunakan infrastruktur pembayaran 
yang sama tetapi, pada kenyataannya, bahkan 
dalam kementerian yang sama, hal ini tidak 
terjadi. Pendekatan gateway pembayaran 
dapat membantu interoperabilitas metode 
pembayaran untuk berbagai program dengan 
individu / keluarga / rumah tangga yang sama.

Fintech juga dapat dimanfaatkan untuk 
mengembangkan pengumpulan iuran 
inovatif dan mekanisme kepatuhan 
untuk memastikan keberlanjutan fiskal 
dari program-program asuransi sosial, 

seperti JKN. Karena semakin banyak orang 
pindah ke “gig” atau ekonomi informal, 
bahkan di negara-negara maju, penting 
untuk mempertimbangkan bagaimana 
program-program perlindungan sosial dapat 
menawarkan peluang baru bagi pekerja 
informal untuk membawa manfaat dan 
layanan mereka kemanapun, terlepas dari 
majikan mereka. Di beberapa negara, platform 
asuransi mikro, skema seluler, dan “nudges” 
telah digunakan untuk memberi insentif 
kepada masyarakat untuk membayarkan 
iuran yang fleksibel, sukarela dan tanpa uang 
tunai (lihat Kotak 4.3). Ada peluang untuk 
meningkatkan pengumpulan iuran di antara 
PBPU dengan mendiversifikasi saluran P2G 
(orang-ke-pemerintah) yang ada. Kedua unit 
BPJS telah mulai menggunakan platform 
e-commerce sebagai titik pembayaran dan 
seiring meningkatnya penggunaan uang 
seluler juga dapat memanfaatkan sistem 
pembayaran seluler berbasis aplikasi, seperti 
Ovo, LinkAja, dan Go-Pay. Metode pembayaran 
ini, bagaimanapun, masih memerlukan 
konektivitas Internet, yang masih merupakan 
tantangan di daerah terpencil di Indonesia.

Kenya: Skema Pensiun M-BAO diluncurkan 

tahun 2011, didukung oleh Otoritas Manfaat 

Pensiun (Retirement Benefits Authority, 

RBA) bersama dengan Federasi Nasional 

Jua Kali untuk memperluas cakupan 

pensiun pekerja sektor informal. Ini adalah 

skema tabungan rekening sukarela individu 

yang dirancang untuk mendorong pekerja 

sektor informal menabung untuk pensiun. 

Fitur utama skema ini adalah pekerja 

berpenghasilan rendah dapat berkontribusi 

di mana saja dan kapan saja melalui ponsel 

mereka. Kontribusi minimum individu 

adalah US$0.20 per transaksi. Kontribusi 

dibuat menggunakan akun uang seluler 

yang disediakan oleh MNO. Anggota 

dapat melakukan penarikan setelah tiga 

tahun sejak membayarkan iuran pertama 

mereka, yang disusun untuk memberikan 

fleksibilitas pada skema. Penting untuk 

dicatat bahwa skema ini tidak diluncurkan 

sebagai skema nasional untuk sektor 

informal, tetapi sebagai skema pensiun 

individu yang disponsori oleh asosiasi 

pekerja sektor informal, dan dikembangkan 

sejalan dengan peraturan skema pensiun 

individu di Kenya. 

Ghana: Di Ghana, skema pensiun uang 

seluler memungkinkan setiap orang 

untuk membuat iuran pensiun pribadi 

melalui akun uang seluler mereka. 

Dapat disusaikan jumlah kontribusi yang 

diinginkan misalnya GHS 1 setiap hari, GHS 

5 setiap minggu atau GHS 20 setiap bulan. 

Skema ini juga memungkinkan kontribusi 

pembayaran sukarela melalui pemotongan 

otomatis sesuai frekuensi yang dipilih 

melalui akun uang seluler MTN. Kontribusi 

ini tidak ditekan. Sekitar 100,000 orang 

telah mendaftar untuk skema ini sejak 

diluncurkan.

Sumber: Guven (2019). 
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4.6 
Ringkasan dan Rekomendasi

Bab ini telah menjelaskan beberapa opsi terkait 
pendanaan dan penyaluran yang dapat dieksplorasi 
Indonesia untuk mencapai sistem perlindungan sosial 
yang lebih inklusif dan efektif. Sistem pelaksanaan 
bantuan terintegrasi yang berfungsi dengan baik 
adalah kunci untuk memberikan jaminan minimum, 
dan mengimplementasikan serangkaian program 
asuransi sosial yang koheren dan efisien. Indonesia telah 
meluncurkan beberapa inisiatif untuk membangun 
platform terintegrasi untuk melayani program-program 
perlindungan sosial, serta memastikan koordinasi dan 
inklusi yang lebih besar. Karena sistem perlindungan sosial 
Indonesia terus berkembang dan menawarkan berbagai 
program yang lebih luas kepada masyarakatnya, akan 
sangat penting untuk memiliki sistem pelaksanaan yang 
modern dan efektif mendukungnya. 

Secara khusus, pencatatan sosial harus dapat diakses 
oleh semua warga negara dan perluasan cakupan DTKS 
hingga 80 persen dari populasi akan memungkinkan 
pemanfaatan pendataan sosial untuk cakupan yang 
lebih luas dan lengkap dari program-program bantuan 
sosial, ketenagakerjaan dan asuransi sosial. Gerbang 
pembayaran nasional juga merupakan kunci yang 
memungkinkan pendekatan desain yang berpusat pada 
manusia untuk pembayaran manfaat, pun Pemerintah 
Indonesia dapat mempertimbangkan pemanfaatan inovasi 
fintech untuk pembayaran G2P sebagai alternatif yang layak 
diberikan secara eksklusif melalui bank-bank Himbara. 
Akhirnya, sistem ID yang diperkuat terkait dengan 
program-program perlindungan sosial akan memperkuat 
pemberian layanan. 

Memanfaatkan kemajuan era digital akan mendukung 
implementasi perubahan yang diusulkan dalam 
laporan ini. Kemajuan teknologi digital dengan cepat 
memperluas apa yang dapat dilakukan pemerintah tanpa 
peran perantara pemberi kerja, atau ketergantungan pada 
upah sektor formal yang mudah diamati. Masih banyak 
yang perlu dilakukan Indonesia untuk mewujudkan 
manfaat potensial teknologi dalam sistem perlindungan 
sosial-nya, dan banyak nilai tambah dari pemanfaatan 
teknologi untuk mengubah sebagian besar elemen proses 
bisnis dan penyaluran program perlindungan sosial. 
Inovasi dalam pembayaran seluler dan digital, biometrik, 
cloud computing, data besar, dan analitik data berbasis 
kecerdasan buatan (artificial intelligence) dapat secara 
drastis meningkatkan efektivitas sistem untuk penyediaan 
layanan. Teknologi memiliki potensi yang memungkinkan 
negara melakukan lompatan, ketimbang langkah-langkah 

tambahan, dalam memperluas dan meningkatkan cakupan 
secara lebih efisien untuk seluruh populasi, mengatasi 
tantangan informalitas dan konsentrasi kemiskinan 
yang berkesinambungan. Namun, sistem penyampaian 
perlindungan sosial harus dapat dioperasikan antara 
berbagai program-program perlindungan sosial, serta 
dengan seluruh platform Pemerintah Indonesia. Sistem 
perlindungan sosial akan semakin bergantung pada 
platform keseluruhan dari pemerintahan, termasuk sistem 
ID nasional, pengumpulan pendapatan terintegrasi dengan 
pajak dan lembaga-lembaga lainnya, platform pembayaran 
bersama (common) G2P, dan layanan masyarakat front-end 
yang lebih terintegrasi.

Reformasi sistem perlindungan sosial juga akan 
membutuhkan sumber daya keuangan yang lebih besar 
dan manajemen keuangan yang lebih baik. Pendanaan 
dapat dicapai dengan realokasi dalam pengeluaran yang 
ada dan dengan menggunakan kembali sumber daya yang 
dikeluarkan untuk energi atau subsidi lainnya, jumlahnya 
tetap besar dan dapat lebih efektif dimanfaatkan untuk 
program-program yang ditargetkan untuk penanggulangan 
kemiskinan. Sebagai langkah pertama, belanja bantuan 
sosial yang ada dan belanja subsidi dapat diarahkan ke paket 
kebijakan pilihan yaitu memberikan jaminan penghasilan 
minimum. Tahun 2018, subsidi bahan bakar dan listrik 
hampir mencapai Rp154 triliun, atau 1,2 persen dari PDB. 
Alokasi anggaran terbesar adalah subsidi LPG dan listrik. 
Namun, kelompok miskin dan rentan masing-masing 
hanya mengonsumsi sekitar 15 dan 22 persen dari manfaat 
ini. Sebagian besar subsidi energi — sekitar 39 dan 29 persen 
dari manfaat LPG dan subsidi listrik — masing-masing 
dikonsumsi oleh kelas menengah yang sudah aman secara 
ekonomi. Bandingkan dengan program bantuan tunai 
bersyarat, sejauh ini paling efisien menargetkan rumah 
tangga miskin dan rentan. PKH, misalnya, mengalokasikan 
73 persen dari manfaat program untuk 40 persen populasi 
terbawah. Reformasi pensiun dan jaminan kesehatan dapat 
menjadi sumber utama penghematan fiskal jangka panjang. 
Defisit yang besar dan terus meningkat merupakan sumber 
utama tekanan fiskal. Sangat penting untuk menyesuaikan 
sistem pensiun dengan realitas perubahan demografis 
yang cepat dan menyesuaikannya dengan standar 
internasional. Koordinasi kebijakan yang lebih baik, serta 
administrasi dan penyaluran yang lebih terintegrasi dapat 
mengurangi tumpang tindih, menghemat sumber daya 
dan menyelaraskan kembali insentif untuk meningkatkan 
produktivitas angkatan kerja. Rekomendasi keseluruhan 
adalah untuk mendesain ulang dan mengintegrasikan 
program-program perlindungan sosial (program pasar 
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tenaga kerja, bantuan sosial, dan asuransi 
sosial) ke dalam sistem yang koheren dan 
mumpuni memanfaatkan kapasitas yang 
sudah ada untuk menargetkan rumah 
tangga yang membutuhkan dan dengan 
demikian mencapai penghematan fiskal.

Untuk memperluas jangkauan sistem 
perlindungan sosial yang memadai, 
Indonesia juga perlu mengumpulkan 
lebih banyak pendapatan negara. 
Perubahan sistem perlindungan sosial 
dan sistem pendapatan umum harus 
dilakukan secara bersamaan agar 
dapat diperhitungkan bagaimana 
prevalensi bersih dari pendapatan umum 
berdampak pada kesejahteraan rumah 
tangga. Pengurangan pembebasan PPN 
adalah cara yang menjanjikan untuk 
meningkatkan sumber daya, karena 
struktur pembebasan PPN saat ini 
menjadi Rp90.6 triliun, atau setara dengan 
US$21.6 miliar (dalam PPP 2011), yang 
merupakan 0,67 persen dari PDB. Akan 
tetapi, penerimaan pendapatan dengan 
cara ini perlu disertai dengan semacam 
kompensasi bagi mereka yang berada di 
ujung bawah distribusi konsumsi, karena 
merekalah yang paling besar menanggung 
beban tambahan penghapusan 
pengecualian PPN. 

Kondisi ini mungkin dicapai, karena 
pendapatan tambahan akan cukup besar 
untuk secukupnya mengompensasi 
kelompok miskin dan dapat dicapai jika 
ruang fiskal yang tercipta dengan menutup 
pembebasan PPN dapat digunakan 
untuk meningkatkan cakupan dan/atau 
manfaat dari beberapa program-program 
Indonesia yang menargetkan kemiskinan. 
Pajak cukai untuk tembakau merupakan 
alternatif lain untuk meningkatkan 
pendapatan. Pajak semacam itu juga 
menawarkan manfaat kesehatan 
masyarakat tambahan bagi kelompok 
dan, mengingat elastisitas konsumsinya 
yang lebih tinggi, beban pajak semacam 
itu akan lebih proporsional memengaruhi 
kelas menengah. Sekali lagi, seperti 
dalam kasus penghapusan pembebasan 
PPN, ukuran potensi pendapatan yang 
dihasilkan akan cukup besar untuk 

mengompensasi mereka yang menanggung 
beban cukai tambahan. Instrumen kebijakan 
pajak lain yang dapat digunakan adalah 
pajak penghasilan pribadi (PPh). Menurut 
perkiraan terakhir, PPh menyumbang sekitar 
4,6 persen dari PDB tahun 2018.268 PPh di 
Indonesia dikenakan pada pendapatan kotor 
dari semua sumber dikurangi pembebasan 
dan pengurangan (misalnya, tanggungan 
anak, pendapatan pensiun, biaya pekerjaan, 
atau kontribusi pensiun). Dari 124 juta 
pekerja yang diidentifikasi dalam angkatan 
kerja, hanya 32 juta, atau seperempat dari 
mereka, yang terdaftar dalam sistem PPh. 
Selain itu, dari mereka yang terdaftar, hanya 
9 juta yang ditemukan telah mengajukan 
pajak. Bahkan ada jumlah yang lebih kecil 
(3,2 juta) yang sesungguhnya membayar PPh 
mereka. Selain itu, Indonesia juga secara 
rutin meningkatkan ambang penghasilan 
tidak kena pajak.

Universalisme progresif membutuhkan 
ekspansi bertahap sejalan dengan ruang 
fiskal yang ada. Simulasi menunjukkan 
bahwa keberhasilan implementasi beberapa 
perubahan utama dalam sistem pendapatan 
akan menghasilkan ruang fiskal tambahan 
hingga 1.8 persen dari rata-rata PDB 
antara tahun 2020 dan 2024 untuk belanja 
pada sektor-sektor prioritas. Dampak 
gabungan dari pendapatan tambahan akan 
menciptakan ruang untuk tambahan belanja 
non-subsidi primer sebesar 1.5 persen dari 
PDB rata-rata antara tahun 2020 dan 2024. 
Sementara belanja perlindungan sosial 
perlu diorientasikan dan ditingkatkan 
seiring waktu, ini harus dilakukan dengan 
hati-hati dengan memperhatikan kondisi 
makroekonomi dan keberlanjutan fiskal,  
serta melibatkan upaya di sisi pendapatan 
untuk meningkatkan pajak, pengumpulan 
kontribusi dan kepatuhan. Kendala fiskal 
yang ada menyiratkan bahwa perluasan 
cakupan perlindungan sosial harus bertahap, 
memerlukan prioritas dan pengurutan 
saat sumber daya tambahan tersedia. 
Namun, perlu disediakan pendanaan 
tambahan karena perubahan pada berbagai 
bagian sistem akan mengarah pada 
konsolidasi program, jaringan penyaluran 
yang lebih efisien, dan realokasi belanja  
keseseluruhan sistem. 

263 IMF (2019).

Dari 124 juta pekerja yang 
diidentifikasi dalam angkatan 
kerja, hanya 32 juta, atau 

dari mereka, yang terdaftar 
dalam sistem PPh. 
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Laporan ini menganalisis serangkaian perlindungan 
sosial dan kebijakan pembagian risiko yang 
diimplementasikan melalui bantuan sosial, asuransi 
sosial, serta kebijakan dan program-program 
perlindungan pekerja yang berlaku di Indonesia. Telah 
ditunjukkan bahwa, walaupun Indonesia memiliki 
berbagai program bantuan sosial, kebijakan asuransi 
sosial dan jaminan kesehatan yang ambisius, serta 
undang-undang dan kebijakan untuk perlindungan 
pekerja, ada koordinasi kebijakan, kelembagaan dan 
administrasi yang kurang memadai antara bantuan 
sosial dan asuransi sosial berbasis pekerjaan. Keadaan 
ini telah menyebabkan kesenjangan cakupan bagi 
kelompok yang kurang terlindungi karena tidak 
memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial 
formal, namun tidak terjangkau perlindungan formal 
berbasis pekerja dan dan pengaturan asuransi pun 
masih di luar jangkauan.  

Kedua kelompok ini cenderung berada di ujung bawah 
dari distribusi pendapatan, dan mereka akan terus 
menjadi bagian besar dari populasi dan angkatan 
kerja dalam beberapa dekade mendatang. Cakupan 
bantuan sosial untuk rumah tangga tanpa anak dan 
untuk lansia masih di bawah jumlah minimum yang 
disyaratkan untuk memastikan perlindungan dan 
konsumsi yang memadai. Sementara cakupan jaminan 
kesehatan telah berkembang pesat, ada kebutuhan 
untuk mengubah sistem agar dapat memastikan 
keberkelanjutannya secara finansial. Cakupan risiko 
lainnya, khususnya pensiun, terbilang sangat rendah 

untuk tingkat pendapatan negara Indonesia. Bahkan 
pekerja formal sektor swasta yang ditanggung baru 
akan mulai menerima pensiun penuh 30 hingga 40 
tahun dari sekarang, dan sementara itu pembayaran 
pensiun secara lumsum dan parsial kemungkinan 
tidak akan memadai. Akhirnya, ada kebutuhan 
untuk lebih baik melindungi pekerja dari kehilangan 
pekerjaan dan pengangguran, karena sistem 
pembayaran pesangon saat ini tampaknya hanya 
memberikan perlindungan de facto terbatas bagi 
mayoritas pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Sejumlah perkembangan sosial ekonomi akan 
memengaruhi sistem perlindungan sosial 
Indonesia di masa depan, termasuk perubahan 
demografis dan populasi yang menua dengan cepat, 
sifat pekerjaan yang berubah, perkembangan 
teknologi, perubahan iklim, dan bencana alam. 
Tingginya informalitas di Indonesia (dua pertiga 
pekerja berada di usaha mikro dan kecil atau bekerja 
mandiri), dan dengan sifat pekerjaan yang diharapkan 
berubah dan peningkatan penggunaan teknologi, 
sebagian besar lapangan kerja kemungkinan akan 
tetap informal dan atomistis, yaitu mengambil 
bentuk wirausaha pedagang tunggal, pekerjaan 
di perusahaan mikro, dan perusahaan mikro milik 
keluarga. Pengaturan kerja dalam ekonomi informal 
dan untuk wiraswasta bisa beragam dan sangat 
fleksibel— dengan orang-orang yang pindah dan 
keluar dari pekerjaan secara reguler, dan kadang-
kadang memiliki beberapa keterikatan pada saat 

5.1
Pendahuluan 
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yang bersamaan. Tren ini kemungkinan 
berimplikasi signifikan terhadap, dan 
menantang, kebijakan pembagian risiko 
dan sistem perlindungan sosial yang 
berlaku di Indonesia, dan menekankan 
perlunya perubahan untuk dapat 
merespons kebutuhan yang timbul dalam 
masyarakat.

Sementara rangkaian program perlu 
berkembang , tujuan perlindungan 
sosial saat ini di Indonesia tetap penting 
dan relevan. Sistem perlindungan sosial 
harus terus memainkan fungsi penting 
dalam mencapai tujuan pertumbuhan 
dan pembangunan Indonesia dengan 
melindungi pendapatan dan aset, 
meningkatkan ketahanan, serta 
mendukung akumulasi dan percepatan 
pembangunan sumber daya manusia. 
Laporan ini berpendapat bahwa untuk 
melakukannya di masa depan, sistem 
perlindungan sosial harus mengatasi tiga 
tantangan: Pertama adalah memastikan 
bahwa ada jaminan minimum untuk 
semua, terlepas dari di mana mereka 
berada dalam siklus hidup, komposisi 
keluarga, dan/atau lokasi geografis. 
Yang kedua adalah memenuhi tuntutan 
populasi lansia yang sedang tumbuh 
untuk memiliki sumber pendapatan 
selama usia lanjut mereka. Yang ketiga 
adalah menyesuaikan dengan apa yang 
kemungkinan akan tetap bertahan 
sebagai ekonomi yang sangat informal 
dengan memastikan bahwa pengaturan 
perlindungan pekerja dapat diakses dan 
memadai untuk semua pekerja, dan 
bukan hanya mereka yang bekerja secara 
formal. Selain itu, sistem perlindungan 
sosial di masa depan perlu semakin fokus 
pada penanganan prioritas-prioritas inti, 
seperti manajemen risiko bencana dan 
pengembangan modal manusia.

Lebih banyak program yang ditargetkan untuk memerangi 

kemiskinan ekstrem, dan fokus baru untuk mencegah 

orang kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Memperluas jangkauan ke populasi yang rentan atau 

“hampir miskin”; menjawab tuntutan redistribusi; 

mempromosikan kesetaraan peluang.

Menyediakan penghasilan selama masa kehilangan 

pekerjaan; memperluas cakupan program di luar pekerja 

di sektor formal.

Menyediakan layanan pendapatan dan perawatan untuk 

semakin banyak lansia; program pasar tenaga kerja untuk 

memperluas akses dan produktivitas pekerjaan untuk 

mengimbangi penyusutan tenaga kerja.

Membangun ketahanan dan melindungi dari guncangan 

bencana alam dan perubahan iklim.

Tingkat kemiskinan 

yang menurun

Ketidaksetaraan 

berkesinambungan 

Volatilitas pasar tenaga 

kerja dan informalitas tinggi

Penduduk yang menua

Perubahan iklim dan 

bencana

Diperlukan respons sistem perlindungan sosialTren sosial ekonomi

Tabel 5.1: Tren dan respons sistem perlindungan sosial

Sumber: Bank Dunia (2020a) dan kalkulasi staf Bank Dunia. Subsidi energi mengacu pada data 2017. 

Bab ini menjabarkan visi berdasarkan 
aspirasi, dan kebutuhan, untuk memiliki 
sistem perlindungan sosial yang 
komprehensif dan responsif bagi Indonesia 
di masa depan yang membangun 
peluang dan ketahanan bagi rakyatnya, 
membantu orang pulih dari kerugian 
setelah guncangan, dan menawarkan 

semua pekerja — bukan hanya mereka 
yang bekerja formal — perlindungan. 
Lebih lanjut disajikan opsi-opsi konkret 
dan rekomendasi kebijakan bagaimana 
Indonesia dapat memperkuat program 
dan sistem perlindungan sosialnya untuk 
bergerak menuju visi ini dan sistem yang 
responsif terhadap kebutuhan masa depan. 
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5.2
Sistem Perlindungan Sosial 
Indonesia Memberikan Dasar yang 
Kuat untuk Reformasi

Selama dua dekade terakhir Indonesia telah meletakkan dasar 
yang kuat untuk sistem perlindungan sosial komprehensif yang 
mencakup bantuan sosial, asuransi sosial dan sistem penyaluran. 
Bagian ini merangkum analisis sistem saat ini. 

Selama 15 tahun terakhir, program bantuan sosial Indonesia 
telah berkembang secara signifikan baik dalam fungsi 
maupun cakupannya, dan semakin menjadi serangkaian 
program yang menyediakan jaring pengaman bagi 
masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Namun, sistem 
bantuan sosial tetap relatif terfragmentasi, koordinasi antar 
program terbatas serta sistem yang kurang memadai untuk 
memastikan bahwa penduduk yang sungguh membutuhkan 
menerima paket bantuan yang mencakup kebutuhan mereka. 
Sesuai rancangan, paket bantuan sosial (PKH, BPNT/Sembako, 
PIP, dan PBI-JKN) untuk rumah tangga yang memiliki anak, 

memberikan perlindungan yang memadai (rata-rata 44 persen 
dari konsumsi rata-rata) untuk 15 persen rumah tangga 
termiskin yang memiliki anak. Namun, implementasi de jure 
masih menyisakan kesenjangan cakupan untuk beberapa rumah 
tangga miskin dan rentan tanpa anak hanya berhak menerima 
dua dari empat program utama, termasuk BPNT / Sembako, 
yang mencakup 9 persen konsumsi rata-rata untuk 15 persen 
rumah tangga termiskin. Secara khusus ada kebutuhan untuk 
cakupan yang lebih besar bagi lansia miskin dan rentan, serta 
untuk memperkenalkan dukungan yang lebih komprehensif 
kepada para penyandang disabilitas. Akhirnya, terlepas dari 
berbagai program bantuan sosial dan peningkatan cakupan 
selama beberapa tahun terakhir, belanja Indonesia masih relatif 
sedikit untuk bantuan sosial yaitu sekitar 0.7 persen dari PDB. Bab 
2 telah menjelaskan opsi-opsi untuk memperkuat cakupan dan 
kecukupan program-program bantuan sosial. 

Gambar 5.1: Belanja bantuan sosial sebagai persentase terhadap PDB (%), negara-negara contoh, 2019

Sumber: ASPIRE Bank Dunia dan perhitungan staf Bank Dunia.
Catatan: Seleksi berdasarkan ketersediaan data dan cukup terkini. Negara yang ditampilkan adalah negara tetangga dan beberapa negara berpenghasilan menengah lainnya.

PDB per kapita dalam PPP konstan

Afrika Selatan

Republik Dominika,

Filipina

P
en

ge
lu

ar
an

 b
an

tu
an

 s
os

ai
al

 s
eb

ag
ai

 p
er

se
nt

as
e 

d
ar

i P
D

B

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

6  7  8  9  10  11                 12

3.3

1.2

0.7

0.5

0.7

0.7

0.6

0.7



209Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

Dengan dimulainya SJSN pada tahun 
2014, lanskap perlindungan sosial telah 
berubah radikal. Lima tahun setelah 
penerapannya, SJSN telah berdampak 
signifikan dalam memitigasi dampak 
guncangan pada banyak penduduk 
Indonesia. Jaminan kesehatan kini telah 
diperluas untuk mencakup mereka yang 
bekerja di sektor informal, iuran puluhan 
juta orang dibayarkan oleh Pemerintah 
Indonesia. Sebagian besar penerima 
manfaat miskin telah melakukan lebih 
dari 5 juta kunjungan rawat inap dan 13 
juta kunjungan rawat jalan tahun 2018, 
dan secara nasional, belanja kesehatan 
OOP telah turun stabil selama lima 
tahun terakhir. Program pensiun, yang 
sebelumnya eksklusif untuk PNS, sekarang 
juga ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
untuk pegawai swasta, meskipun 
berdasarkan undang-undang saat ini baru 
dapat diikuti oleh pekerja sektor formal. 
Puluhan ribu pekerja juga telah menerima 
tunjangan kematian dan kecelakaan kerja. 
Akan tetapi, kontrak kerja upah formal 
masih menjadi dasar sebagian besar 
perlindungan program-program asuransi 
sosial, dan berdasarkan peraturan untuk 

upah minimum dan pesangon. 

Sistem asuransi sosial yang efektif 
m e m a s t i k a n  b a h w a  p e k e r j a 
berpenghasilan rendah memiliki 
akses ke alat manajemen risiko yang 
efektif. Kombinasi yang tepat dari 
instrumen, subsidi untuk kelompok 
yang paling miskin, diperlukan untuk 
menutupi kerugian akibat gangguan 
mata pencaharian, sakit, disabilitas, dan 
kematian sebelum waktunya. Hal ini akan 
memerlukan ketentuan jaminan minimum 
untuk semua pekerja dan pertimbangan 
pertanggungan bersubsidi terhadap 
kerugian yang memiskinkan. Jaminan ini 
akan melengkapi bantuan sosial dengan 
memberikan perlindungan terhadap 
kerugian yang terlalu besar untuk 
ditanggung melalui bantuan langsung. 
Kedua, rencana tabungan dan asuransi 
yang dimandatkan akan memungkinkan 
perataan konsumsi selama siklus hidup. 
Sebagaimana dirangkum di bawah ini, 
untuk memenuhi permintaan pasar tenaga 
kerja Indonesia di masa depan, program 
asuransi sosial saat ini akan membutuhkan 
perubahan yang signifikan.

Kotak 5.1: Contoh subsidi iuran

Beberapa negara sudah bergerak 

ke arah subsidi iuran untuk pekerja 

miskin dan informal. Perpanjangan 

skema pensiun pedesaan yang 

signifikan di Tiongkok adalah salah 

satu contohnya. Saat ini, sekitar 360 

juta pekerja informal pedesaan dan 

perkotaan berkontribusi terhadap 

skema ini. Sekitar 150 juta lansia 

menerima pembayaran. Sama halnya, 

pemerintah Kosta Rika membayarkan 

bagian dari kontribusi pensiun 

untuk pekerja mandiri. Thailand 

melakukan hal yang sama untuk 

pekerja sektor informal yang memilih 

untuk bergabung dengan skema 

pensiun khusus yang ditujukan untuk 

pekerja berpenghasilan rendah. 

Subsidi dapat ditawarkan kepada 

semua orang, atau hanya untuk 

orang miskin, atau mereka dapat 

dikurangi secara bertahap seiring 

meningkatnya pendapatan. Sistem 

asuransi kesehatan Turki melakukan 

pengurangan secara bertahap. Selain 

menyediakan pensiun hari tua yang 

hampir universal, Thailand membayar 

sebagian dari iuran asuransi sosial 

untuk usia pekerja sektor informal. 

Biaya subsidi tergantung pada tingkat 

subsidi, serta ukuran populasi yang 

akan disubsidi.

Sistem asuransi 
sosial yang efektif 
memastikan bahwa 
pekerja berpenghasilan 
rendah memiliki akses 
ke alat manajemen 
risiko yang efektif.
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Telah ada perluasan dramatis 
cakupan jaminan kesehatan selama 
dekade terakhir, yang dicapai dengan 
mensubsidi iuran sekitar setengah dari 
populasi. Hal ini adalah pencapaian yang 
signifikan dan Indonesia merupakan satu 
dari sedikit negara yang telah menerapkan 
jenis subsidi ini dalam skema asuransi 
nasional. Namun demikian, masih ada 
60 juta orang yang belum terlindungi. 
Memperluas subsidi iuran untuk 
melindungi populasi ini akan membuat 
total populasi bersubsidi menjadi 150 
juta. Pada tingkat iuran yang sekarang, 
biayanya sekitar 0,5 persen dari PDB. 
Jumlah ini akan menjadi tambahan 
terhadap defisit yang terus tumbuh 
dalam skema. Serangkaian langkah-
langkah dapat membantu mengatasi 
keberlanjutan finansial jaminan kesehatan 
dengan meningkatkan pendapatan dan 
meningkatkan efisiensi pengeluaran. 
Langkah-langkah ini telah dirinci dalam 
Bab 3.

Meskipun banyak anggota dan 
penerima manfaat telah mendapatkan 
manfaat, program-program SJSN 
ketenagakerjaan kini menghadapi 
tantangan yang , jika tidak segera 
diatasi, akan berdampak pada kinerja 
jangka panjang. Karena permulaannya 
yang relatif terlambat, belanja iuran 
pensiun sebagai bagian dari PDB akan 
terus lebih rendah dibanding banyak 
negara pada tahap penuaan demografis 
Indonesia. Cakupan untuk pensiun, 
kecelakaan kerja, dan kematian tetap 
sangat rendah untuk negara dengan 
tingkat pendapatan seperti Indonesia 
dan, bahkan pekerja sektor swasta yang 
ditanggung baru akan mulai menerima 
pensiun penuh 30 hingga 40 tahun 

dari sekarang. Kecukupan pensiun 
selanjutnya dipengaruhi oleh praktik 
penarikan tabungan saat ini dari skema 
tabungan hari tua, serta metode valorisasi 
yang dipilih. Sebagaimana telah dirinci 
dalam Bab 3, SJSN akan membutuhkan 
serangkaian reformasi parametrik untuk 
mengatasi kesenjangan dalam kecukupan 
dan keberlanjutan program-program 
asuransi sosial Indonesia, dan - yang 
penting - mencapai cakupan universal.

Sistem yang ada terutama melayani 
pekerja sektor formal. Sistem ini 
melindungi mereka berdasarkan Undang-
Undang Ketenagakerjaan dan SJSN 
ketika mereka dipekerjakan, melalui 
jaminan kecelakaan kerja dan kematian 
dan, dalam teori, memberi mereka 
uang pesangon saat mereka kehilangan 
pekerjaan. Namun, mayoritas angkatan 
kerja Indonesia adalah informal dan 
karenanya tidak menerima manfaat ini. 
Meskipun jumlah uang pesangon de jure 
tampak murah hati, pada kenyataannya 
hanya memberikan perlindungan terbatas 
— hanya 28 persen pekerja yang berhak 
atas uang pesangon yang benar-benar 
menerimanya. 

Skema pensiun PNS telah beroperasi 
cukup lama sehingga pekerja yang 
pensiun hari ini akan mendapatkan hak 
pensiun sepanjang karir mereka dan 
karenanya menerima pensiun penuh. 
Namun, tingkat penggantian PNS telah 
berkurang karena meningkatnya proporsi 
tunjangan non-pensiun, terutama untuk 
PNS yang lebih senior. Untuk beberapa 
individu, basisnya sangat rendah sehingga, 
bahkan dengan tingkat akrual yang relatif 
tinggi 2,5 persen, tingkat penggantian 
aktualnya bisa serendah 20 persen. Selain 

Cakupan untuk pensiun, khususnya, 
tetap sangat rendah untuk negara 
dengan tingkat pendapatan seperti 

Indonesia.

orang masih belum terlindungi 
jaminan kesehatan. 

50juta



211Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

itu, tingkat penggantian berubah setiap 
tahun dan variasinya cukup signifikan 
antar golongan yang berbeda.

Indonesia telah meluncurkan beberapa 
inisiatif untuk membangun platform 
yang terintegrasi dalam melayani 
program-program perlindungan 
sosial  dan untuk memastikan 
peningkatan koordinasi dan inklusi. 
Inisiatif ini termasuk mengembangkan 
basis data sosial terpadu DTKS dan 
memungkinkan pembaruan data 
yang dinamis, mengembangkan kanal 
distribusi pembayaran tunggal untuk 
beberapa program, menyiapkan 
sistem ID berdasarkan biometrik dan 
menyediakan NIK untuk semua warga 
negara. Karena sistem perlindungan 
sosial Indonesia terus berkembang dan 
menawarkan berbagai program yang 
lebih luas kepada masyarakatnya, akan 

sangat penting untuk memiliki sistem 
penyaluran yang modern dan efektif 
untuk mendukungnya. Secara khusus, 
DTKS harus dapat diakses oleh semua 
penduduk, dan memperluas cakupan 
DTKS hingga 80 persen dari populasi akan 
memungkinkan pemanfaatan pendataan 
sosial yang lebih luas dan lengkap untuk 
berbagai bantuan sosial, tenaga kerja dan 
program-program asuransi sosial. Gateway 
pembayaran nasional juga merupakan 
kunci untuk memungkinkan pendekatan 
desain yang berpusat pada manusia untuk 
penyalurannya, dan Pemerintah Indonesia 
dapat mempertimbangkan memanfaatkan 
inovasi fintech untuk pembayaran G2P 
sebagai alternatif yang layak dan eksklusif 
disalurkan melalui bank-bank Himbara. 
Akhirnya, penguatan sistem ID yang terkait 
dengan program-program  perlindungan 
sosial akan membantu memperkuat 
pemberian layanan.
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5.3
Sistem Perlindungan Sosial Terkonsolidasi dan 
Terkoordinasi Masa Depan - Apa yang Harus 
Dilakukan dan Bagaimana Cara Melakukannya?

Bentuk jaminan minimum bisa beragam, dapat dicapai melalui 
satu program besar, serangkaian program-program atau dengan 
memperluas intervensi individu. Masing-masing modalitas ini 
menyajikan keunggulan komparatif yang berbeda dan memiliki 
implikasi fiskal, politis, dan administrasi. 

Di Indonesia, yang sistem bantuan sosialnya sudah relatif 
jatuh tempo (mature), pembentukan jaminan minimum 
dapat dicapai dengan mengonsolidasikan program-program 
saat ini dan memperluas cakupan bantuan sosial untuk 
rumah tangga tanpa anak, terutama lansia. Konsolidasi dan 

1 
Memberikan 
perlindungan 

“jaminan minimum” 
untuk keseluruhan 

siklus hidup melalui 
paket program yang 
paling efektif dapat 

memenuhinya. 

2 
Melengkapinya 

dengan serangkaian 
program asuransi 

sosial yang koheren 
untuk perataan 

konsumsi. 

Lingkungan yang berkembang pesat, 
termasuk profil demografis Indonesia dan 
sifat pekerjaan yang berubah, ditambah 
dengan informalitas yang berkelanjutan 
di pasar tenaga kerja, menghadirkan 
tantangan bagi kebijakan dan program 
yang diperlukan untuk membantu orang 
mengelola risiko dalam kehidupan dan 
mata pencaharian mereka. Oleh karena 
itu sekarang adalah saat yang tepat untuk 
memikirkan kembali pembagian risiko dalam 
kontrak sosial dan bagi Indonesia untuk 
mengembangkan sistem perlindungan sosial 
secara keseluruhan yang akan dapat memenuhi 
tuntutan yang berubah dan secara memadai 
mengembangkan layanannya. Sistem seperti itu 
akan menawarkan perlindungan yang memadai 
untuk semua, terlepas dari status pekerjaan 
mereka. Sementara Indonesia telah membangun 
program-program dan sistem yang solid baik 
dalam bantuan sosial dan asuransi sosial, 
seperti telah diuraikan di atas, ada kebutuhan 
untuk memperkuat cakupan, implementasi 
dan efisiensi dalam kedua bidang tersebut dan 
untuk mengembangkan sistem kohesif yang 
melayani seluruh lapisan masyarakat yang 
membutuhkan, tidak hanya anggota masyarakat 
terkaya dan termiskin. Bagian ini membahas 
sistem perlindungan sosial masa depan, dan 
perubahan yang diperlukan untuk mencapai 
visi ini.

Untuk melayani negara yang berubah di dunia 
yang terus berganti, sistem perlindungan 
sosial Indonesia perlu mendukung rumah 
tangga dan individu dalam berbagai keadaan 
selama masa transisi: dari pengangguran 

menjadi memiliki pekerjaan; dari kemiskinan 
atau kerentanan menuju kemakmuran; dari 
masa muda ke masa tua; dari satu pekerjaan 
ke pekerjaan lain; antara lokasi geografis; 
selama masa sakit atau cedera, atau setelah 
terjadi guncangan. Dengan demikian, sistem 
akan memenuhi perubahan kebutuhan 
populasi negara berpenghasilan menengah 
dan harapannya bahwa negara dan sistem 
perlindungan sosial memberikan perlindungan 
yang memadai di usia tua, mendukung 
pencarian pekerjaan, dan memberikan 
bantuan keuangan jika terjadi guncangan. 
Sistem perlindungan sosial Indonesia dapat 
menjadi salah satu yang berkontribusi 
terhadap kekayaan nasional dan akumulasi 
modal manusia, merespon dinamika sosial dan 
kebutuhan baru, mendukung kemunculan kelas 
menengah serta memperluas basis pajak. Yang 
penting, sistem ini perlu menjadi universal dan 
dapat diakses oleh semua penduduk Indonesia, 
terlepas dari apakah mereka dipekerjakan 
dalam pekerjaan formal atau informal.

Untuk mencapai hal ini, Pemerintah 
Indonesia akan membutuhkan paket 
komprehensif jaring pengaman, asuransi, 
tabungan dan layanan komprehensif yang 
melindungi penduduk dari guncangan dan 
memberi mereka alat untuk mengelola 
risiko dan ketidakpastian. Meningkatnya 
risiko yang dihadapi dalam sifat pekerjaan yang 
berubah juga menuntut penyesuaian terhadap 
perlindungan pekerja.264 Sebuah kontrak 
sosial baru dapat membentuk sistem yang 
dipisahkan dari bagaimana atau di mana orang  
bekerja, dan: 

264 Packard dkk. (2019). 
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perluasan ini dapat dilengkapi dengan subsidi yang berbeda 
dan tepat sasaran untuk menanggung iuran asuransi sosial 
dan iuran pekerja sektor informal dalam sistem SJSN. Program 
asuransi sosial yang ada dapat dibuat lebih efisien dengan 
menerapkan reformasi parametrik untuk program pensiun 
SJSN, termasuk peningkatan bertahap dalam usia pensiun, serta 
reformasi parametrik untuk merasionalisasi pensiun PNS dan 
memindahkan PNS yang lebih muda ke dalam skema nasional. 
Perombakan asuransi sosial juga dapat menggabungkan sistem 
pembayaran pesangon saat ini dengan mendanai terlebih dahulu 
(prefunding) tabungan kehilangan pekerjaan untuk dikelola 
bersama dengan program tabungan hari tua yang ada dan dengan 
demikian memperkenalkan jaminan kehilangan pekerjaan.

Analisis dalam laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia 
dapat bergerak secara progresif menuju jaminan minimum 
dan menjangkau lebih banyak orang dengan mengurangi 
manfaat secara meruncing bagi mereka dengan pendapatan 
lebih tinggi. Peruncingan manfaat juga akan mengurangi total 
biaya perubahan. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.2, akan 

diperlukan perluasan paket bantuan sosial berbasis kebutuhan 
dan dibiayai publik untuk sebagian besar populasi.265 Tingkat 
manfaat, atau tingkat jaminan minimum, harus ditetapkan 
agar memberikan dukungan konsumsi dan perlindungan yang 
memadai terhadap guncangan rumah tangga. Perlindungan 
ditetapkan untuk membawa rumah tangga di atas garis 
kemiskinan, dengan manfaat yang meruncing menunjukkan 
berkurangnya dukungan untuk kebutuhan rumah tangga seiring 
berkurangnya kebutuhan saat bergerak ke atas pada  distribusi 
konsumsi.266 Lintasan program-program yang menawarkan 
perlindungan akan, seperti dijelaskan lebih lanjut di bawah 
ini, dari waktu ke waktu akan menyiratkan keburaman antara 
program-program non-iuran dan iuran, dan periode transisi di 
mana Pemerintah Indonesia membiayai subsidi iuran untuk 
asuransi sosial bagi masyarakat paling miskin, serta pekerja 
informal. Pilihan ini adalah untuk mengatasi situasi informalitas 
tinggi di pasar tenaga kerja yang diperkirakan masih akan terus 
berlanjut, dan untuk memastikan bahwa sebagian besar populasi 
akan menerima tingkat perlindungan minimum melalui sistem 
pensiun saat mereka mencapai usia lanjut di masa depan. 

265 Mengingat distribusi kesejahteraan yang relatif datar antara persentil ke-40 dan ke-70, Pemerintah Indonesia dapat memilih untuk mencakup rumah tangga sampai 
persentil ke-70, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. 
266 Meskipun dasar perlindungan atau jaminan minimum datar, hal ini tidak berarti tingkat manfaatnya sama secara absolut; untuk bantuan langsung dalam skema bantuan 
tunai khusus yang meruncing misalnya, nilai akan ditetapkan relatif terhadap jarak konsumsi rumah tangga rata-rata dengan garis kemiskinan dan kerentanan untuk seluruh 
kelompok yang berbeda dalam populasi.

Gambar 5.2: Visi 2025
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Seiring berjalannya waktu, ketika 
ekonomi terus tumbuh dan Indonesia 
se m ak in  ma ju menuju negara 
berpenghasilan tinggi, kebutuhan 
paket bantuan sosial diperkirakan akan 
menurun dan seiring waktu sepertinya 
hanya dibutuhkan untuk sekelompok 
kecil orang yang dikategorikan miskin. 
Tahun 2045, kelas menengah diharapkan 
akan meningkat secara signifikan, 
demikian pula akan semakin berkurang 
rumah tangga miskin dan rentan yang 
membutuhkan bantuan sosial.267 Pada 
saat yang sama, sebagian besar populasi 
akan ditanggung oleh paket asuransi sosial 

yang memadai, yang dicapai melalui 
pembiayaan tahun-tahun sebelumnya 
dari subsidi kontribusi untuk pensiun. 
Dengan demikian, cakupan universal 
akan membaurkan garis antara 
bantuan sosial non-iuran dan program 
asuransi sosial dengan iuran, dengan 
periode transisi di mana Pemerintah 
Indonesia membiayai subsidi iuran 
untuk asuransi sosial bagi masyarakat 
paling miskin, serta pekerja informal. 
Indonesia telah berhasil melakukan 
hal ini dengan program JKN dan dapat 
mengadopsi pendekatan serupa untuk 
BPJS Ketenagakerjaan.

267 Bagian dari distribusi pada setiap tingkat konsumsi hanya ilustrasi. Meskipun diperkirakan bahwa bagian 
populasi yang membutuhkan bantuan sosial akan menurun, tingkat manfaatnya kemungkinan akan meningkat 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, total biaya program bantuan sosial di masa depan akan 
tergantung pada kombinasi cakupan dan tingkat manfaat.

Tahun 2045, kelas 
menengah diharapkan 
akan meningkat 
secara signifikan, 
demikian pula akan 
semakin berkurang 
rumah tangga miskin 
dan rentan yang 
membutuhkan bantuan 
sosial.
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268 Packard dkk. (2019).

Gambar 5.3: Visi 2045

5.3.1 Menetapkan Jaminan Minimum 

Tujuan kebijakan “jaminan minimum” adalah mencegah 
kemiskinan bagi mereka yang rentan terhadap/dekat dengan garis 
kemiskinan dan pemiskinan lebih lanjut dari orang-orang yang 
sudah miskin, dengan  memberikan landasan perlindungan dasar 
bagi semua penduduk.268 Selain itu, jaminan minimum dapat 
dirancang untuk mendukung tujuan lain seperti akselerasi modal 
manusia, produktivitas dan mobilitas tenaga kerja, serta tanggap 
bencana dengan memanfaatkan instrumen-instrumen seperti 
CCT, keterkaitan dengan program-program ketenagakerjaan atau 
keterampilan, serta menggabungkan pembangunan ketahanan 
dan mekanisme pembiayaan responsif.
 
Semua penduduk yang membutuhkan harus memenuhi 
syarat untuk menerima jaminan minimum. Yang dimaksud 
dengan minimum tersebut harus berkelanjutan secara fiskal, 
ditetapkan pada tingkat manfaat yang menjamin penerima akan 
keluar dari kemiskinan tetapi tidak dipatahkan semangatnya 
(disinsentif) untuk bekerja. Sementara jaminan minimum yang 
diusulkan pada prinsipnya akan memberikan cakupan universal, 
pembayaran manfaat dapat bersifat kontingensi dan progresif, 
artinya tunjangan hanya tersedia bilamana diperlukan. Banyak 
manfaat yang mungkin tidak diperlukan oleh banyak orang dalam 
periode tertentu, atau bahkan tidak sama sekali, jadi yang penting 

adalah universalitas hak atas pertanggungan terhadap kerugian 
yang memiskinkan. Mereka yang tidak menderita kerugian 
tersebut dapat ditanggung oleh jaminan tetapi tidak pernah 
menerima pembayaran.

Pengalaman bertahun-tahun telah menghasilkan pelajaran 
penting tentang bagaimana Pemerintah Indonesia dapat 
memberikan jaminan minimum menggunakan kombinasi 
program dan instrumen yang terkoordinasi dan dirancang 
dengan baik. Indonesia memiliki serangkaian program bantuan 
sosial yang sedang berlangsung, yang dapat berfungsi sebagai 
instrumen untuk realisasi progresif jaminan minimum dari 
waktu ke waktu. Celah yang terlewatkan sepanjang siklus hidup 
dalam sistem yang sekarang berlaku perlu diisi, khususnya 
untuk lansia miskin. Selain itu, rumah tangga miskin dan 
rentan tanpa anak-anak tidak terlindungi secara memadai dari 
risiko, karena mereka saat ini hanya memenuhi syarat untuk 
menerima program Sembako dan PBI-JKN. Ketiga, dengan 
mempertimbangkan kesalahan eksklusi yang signifikan, serta 
perbedaan marginal dalam tingkat konsumsi antara rumah 
tangga di kuintil terbawah, cakupan saat ini yang berubah-
ubah dari 15 hingga 20 persen dari populasi dan mungkin perlu 
diperluas dalam distribusi konsumsi.

Government contributions to premiums in health insurance 
and pensions + short term risks for all workers

Government transfer to provide hhlds guaranteed minimum 
including elderly and disability support + top -up transfer

Jaminan minimum, termasuk bantuan lanjut usia dan disabilitas + 
bantuan tambahan yang meruncing 
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PKH dan PIP saat ini melayani 
kelompok populasi dan tujuan yang 
serupa. Mengonsolidasikan dan 
mengintegrasikan kedua program 
di bawah PKH akan memperkuat 
penargetan dan penyaluran program, 
karena hasil konsolidasi akan menyatu 
di bawah sistem PKH yang jauh lebih 
kuat. PKH dan PIP terpadu juga akan 
meningkatkan cakupan di antara 

kelompok miskin, dan penerima manfaat 
PIP akan menerima peningkatan manfaat 
yang lebih memadai yaitu dari 7 menjadi 
21 persen dari konsumsi rata-rata. Dari 
sudut pandang efisiensi, penghapusan 
PIP secara bertahap dapat mengurangi 
hingga sekitar 0.2 poin persentase jumlah 
penduduk miskin. Biaya administrasi 
untuk melaksanakan PIP juga akan  
dapat dihemat.269

Seperti telah yang dijelaskan dalam Bab 
2, sejumlah opsi dapat dipertimbangkan 
untuk memfasilitasi paket jaminan 
minimum dalam jangka pendek - 
membangun kebijakan dan intervensi yang 
ada. Opsi yang disarankan meliputi: 

Program-program PKH dan Sembako — 
sebagai intervensi unggulan nasional — 
dapat digunakan sebagai dasar minimum 
inti. Secara khusus, program Sembako, 
yang bersifat langsung, dapat menjadi 
“tulang punggung” dari sistem bantuan 
sosial dan seiring berjalannya waktu 
berfungsi sebagai basis bantuan tunggal, 
yang disampaikan dalam bentuk tunai. 
Peningkatan (top up) untuk berbagai 
karakteristik rumah tangga atau tujuan 
kebijakan selanjutnya dapat ditambahkan 
melalui program lain seperti PKH, program 
bantuan sosial lanjut usia, program untuk 
penyandang disabilitas dll.

1 
Mengonsolidasikan 

penyaluran bantuan tunai 
dengan mengintegrasikan 

program PKH dan PIP; 

2 
Meningkatkan cakupan PKH 
dan Sembako dengan tingkat 
manfaat yang meruncing; dan 

3 
Meningkatkan perlindungan 
sepanjang siklus hidup dan, 

khususnya, untuk lansia. 

Kotak 5.2: Menetapkan jaminan minimum - Program baru vs 
membangun program saat ini

Ada banyak opsi untuk suatu negara 

yang berupaya menetapkan batas 

jaminan minimum sebagai dasar untuk 

program bantuan sosialnya. Salah 

satu opsi adalah membangun skema 

tulang punggung (backbone scheme) 

yang ambisius — program bantuan 

tunai tunggal yang menggabungkan 

semua yang lain. Penggabungan ini 

selanjutnya dapat diadaptasi dan 

diskalakan sesuai dengan risiko 

dan kebutuhan, misalnya, kondisi 

dan top-up bantuan jika diperlukan. 

Namun, walaupun ini merupakan suatu 

kemungkinan, penetapan jaminan 

minimum tidak berarti membongkar 

paket program bantuan sosial dan 

manfaat yang sekarang berlaku dan 

menggantinya dengan paket langsung 

yang tidak bersyarat.

Bahkan mungkin lebih layak secara 

teknis dan politis untuk membangun 

dari apa yang sudah dimiliki Indonesia 

untuk menerapkan pendekatan 

jaminan minimum yang disarankan. 

Perubahan  yang diusulkan menyerupai  

program-program yang ada, dengan 

penyesuaian utama pada  pengurangan 

cakupan bertahap di 40 atau 70 

persen, bukannya 100 persen. Dengan 

kata lain, kesalahan penargetan 

program saat ini secara tidak 

sengaja memperluas cakupan pada 

keseluruhan distribusi pendapatan, 

sehingga cakupan menjadi tinggi.

Pendekatan yang diistimewakan 

dalam laporan ini adalah 

mengembangkan skema backbone 

yang sudah ada — Sembako — 

bertindak sebagai program bantuan 

tunai tunggal dan menyediakan 

saluran inti untuk perubahan. Dalam 

perkembangannya, Pemerintah 

Indonesia dapat mempertimbangkan 

perubahan penyaluran manfaat 

Sembako secara tunai ketimbang 

voucer. Program backbone ini dapat 

diadaptasi dan ditingkatkan sesuai 

dengan tujuan modal manusia (top 

up PKH dengan verifikasi kondisi), 

risiko dan kebutuhan (menyediakan 

lebih banyak bantuan berdasarkan 

komposisi rumah tangga, struktur 

usia, atau kondisi disabilitas, atau 

memicu manfaat/cakupan yang 

lebih tinggi selama krisis), sambil 

mempertahankan identitasnya 

sebagai skema pemersatu tunggal. 

Pendekatan ini dapat  membantu 

mengurangi kesenjangan cakupan 

antara program, menyederhanakan 

administrasi, mengurangi biaya 

transaksi untuk mengakses manfaat, 

dan mengembangkan perkembangan 

mengesankan yang telah dicapai 

sejauh ini di Sembako dan PKH.

Mengonsolidasikan bantuan tunai dengan 
mengintegrasikan PKH dan PIP

269 Jumlah yang kira-kira setara dengan anggaran berpotensi diubah menjadi bonus kelulusan untuk anak-anak SD, 
SMP dan SMA yang melanjutkan sekolah antara. Hal ini dapat membantu Pemerintah Indonesia mengatasi angka 
putus sekolah yang bertahan di antara tingkat-tingkat sekolah ini, utamanya dari keluarga miskin dan rentan.
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Meningkatkan cakupan PKH dan BPNT / Sembako 
dengan tingkat manfaat yang meruncing

Meningkatkan perlindungan sepanjang siklus 
hidup, khususnya untuk lansia

Mengingat bahwa distribusi kesejahteraan di 
Indonesia relatif datar, dan bahwa sekitar 40 
persen rumah tangga yang miskin pada tahun 
tertentu tidak miskin pada tahun sebelumnya, 
segmen rentan penduduk Indonesia hanya 
sedikit lebih baik daripada orang miskin. Dengan 
demikian, ada banyak alasan untuk memperluas 
bantuan sosial di luar tingkat cakupan saat ini. 
Perlindungan yang lebih baik dapat diberikan 
dengan memperluas program-program yang 
sedang berlangsung saat ini, seperti PKH dan BPNT/
Sembako, dan menyesuaikan tingkat manfaatnya. 
Idealnya, paket bantuan tunai akan terdiri dari 
bantuan langsung (BPNT / Sembako), dengan 
peningkatan (top-up) bersyarat (PKH).

Nilai bantuan tunai yang diperluas dapat 
ditambatkan ke tingkat kesejahteraan dan 
dikurangi distribusi konsumsi, mengingat posisi 
relatif rata-rata mereka dari garis kerentanan. 
Tingkat pertama mempertimbangkan nilai PKH dan 
BPNT/Sembako pada tingkat sekarang, yang cukup 
untuk membawa rumah tangga miskin ke atas garis 
kemiskinan. Tingkat kedua memandang posisi rata-
rata rumah tangga rentan berkenaan dengan garis 
kerentanan dan menentukan paket perlindungan 

Laporan ini telah menunjukkan bahwa, meskipun 
perlindungan de jure memadai untuk keluarga 
dengan anak-anak, namun tidak mencukupi bagi 
mereka yang tidak. Mengingat tingkat kemiskinan 
lansia dan transisi demografis di Indonesia, lansia 
akan menjadi kelompok yang sangat rentan di masa 
depan. Untuk rumah tangga tanpa anak, jaminan 
minimum dapat dicapai dengan meningkatkan, bila 
memungkinkan dua kali lipat, manfaat langsung 
BPNT/Sembako yang ditargetkan untuk kelompok 
miskin dari tingkat tahun 2019. Dengan biaya 
tambahan marginal Rp11 triliun, manfaat ganda 
BPNT/Sembako dapat meningkatkan pengurangan  
kemiskinan hingga 0,8 poin persentase dan 
kerentanan sebesar 0,5 poin persentase. Pemerintah 
Indonesia telah mempertimbangkan peningkatan 

yang cukup untuk membawa rumah tangga tersebut 
tepat di atas garis kerentanan. Hal ini secara signifikan 
akan mengurangi kemungkinan rumah tangga ini 
jatuh ke dalam kemiskinan. Selain itu, semua rumah 
tangga di 40 persen termiskin harus, sesuai rencana, 
sudah menerima keringanan biaya jaminan kesehatan, 
yang akan melindungi mereka dari kemiskinan akibat 
guncangan kesehatan.

Perubahan kebijakan ini, dikombinasikan 
dengan penggabungan PIP dan PKH sebagaimana 
dijelaskan di atas, akan meningkatkan 
perlindungan bagi rumah tangga, dengan dan 
tanpa anak, dan dapat mengurangi kemiskinan 
sekitar 46 persen dari angka saat ini, diasumsikan 
semua sama. Kerentanan bisa berkurang sekitar 18 
persen, dan Gini menurun sekitar 1,8 poin. Potensi 
dampak signifikan ini akan menelan total biaya total 
triliun, atau peningkatan sekitar Rp55 triliun dari 
belanja tahun 2019 untuk PKH dan BPNT. Salah satu 
pendekatan untuk mengelola biaya yang diperlukan 
dapat dilakukan melalui peningkatan bertahap 
manfaat bantuan sosial, sambil melanjutkan upaya 
untuk membantu rumah tangga meninggalkan  
sistem bantuan sosial menuju peluang-peluang mata 
pencaharian produktif.

hingga 50 persen manfaat Sembako, dan memperluas 
spektrum bahan makanan, termasuk makanan 
pokok lokal, daging, kacang-kacangan, dan MPASI 
(makanan pengganti air susu ibu) untuk rumah 
tangga dengan anak-anak kecil. 

Menyesuaikan perkembangan, Pemerintah Indonesia 
juga dapat mempertimbangkan mengalihkan 
manfaat Sembako ke program bantuan tunai, 
yang akan mendorong pilihan dan pemberdayaan, 
fleksibilitas dan dapat menggairahkan ekonomi 
lokal. Bantuan bertarget kemiskinan yang disalurkan 
secara tunai selanjutnya akan membentuk lapisan 
pertama dan menjadi tulang punggung “jaminan 
minimum” untuk semua rumah tangga, tanpa 
menghiraukan komposisi keluarga. Mengindeks 

270 Bank Dunia (2016a) 
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tingkat manfaat bantuan tunai terhadap inflasi dapat 
mengamankan perlindungan yang memadai saat 
volatilitas ekonomi. 

Akan diperlukan langkah-langkah khusus untuk 
lebih komprehensif membawa lansia ke dalam 
sistem bantuan sosial dan memastikan bahwa 
mereka juga dilindungi oleh jaminan minimum. 
Karena baru diperkenalkan, skema pensiun SJSN 
tidak akan memberikan penghasilan di usia tua bagi 
sebagian besar penduduk Indonesia, karena mereka 
yang sekarang sudah setengah baya dan lanjut usia 
tidak berkesempatan untuk berkontribusi sesuai 
jangka waktu yang telah ditentukan sebelum mereka 
membutuhkan pensiun.271 Untuk kelompok ini, hanya 
bantuan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan 
mereka. Tanpa langkah-langkah tambahan untuk 

memastikan lansia miskin dilindungi oleh bantuan 
sosial sementara skema iuran jatuh tempo, persentase 
lansia yang hidup dalam kemiskinan relatif hampir 
pasti akan meningkat. Bahkan jika perluasan skema 
iuran murni dan  skema dimana iuran peserta 
dipadankan oleh pemerintah dengan jumlah yang 
sama berhasil diterapkan, masih akan ada sebagian 
besar lansia yang tidak akan mengumpulkan iuran 
pensiun yang memadai sebelum mencapai usia 
pensiun. Oleh karena itu ada kebutuhan mendesak 
untuk memperluas bantuan sosial kepada lebih 
banyak lansia miskin dan rentan. Hal ini dapat 
dilakukan dengan secara khusus menargetkan 
kelompok ini untuk bantuan Sembako dan/atau 
memperluas cakupan bantuan sosial untuk lansia, 
tanpa menghiraukan apakah mereka tinggal di rumah 
tangga dengan anak-anak atau tidak. 

271 Namun perlu dicatat, bahwa mereka dapat memperoleh manfaat langsung dari perlindungan risiko jangka pendek seperti kecelakaan kerja dan kematian.

Gambar 5.4: Kecukupan de jure Sembako dan bantuan sosial lanjut usia

Karena baru diperkenalkan, skema pensiun SJSN tidak akan 
memberikan penghasilan di usia tua bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia, karena mereka yang sekarang sudah 
setengah baya dan lanjut usia tidak berkesempatan untuk 
berkontribusi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan 

sebelum mereka membutuhkan pensiun.
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Jalan menuju pencapaian paket 
perlindungan penuh, khususnya 
minimum yang dijamin, perlu 
dilaksanakan secara progresif, yaitu 
dengan memastikan bahwa kelompok 
yang sudah berada dalam kemiskinan 
dan yang paling rentan terhadap 
kemiskinan menjadi prioritas. Inti 
dari jaminan minimum perlu dipikirkan 
dan dirancang sebagai pelengkap, 
bukan sebagai pengganti penghasilan 
dari pekerjaan. Bentuk spesifik jaminan 
minimum juga perlu mempertimbangkan 
tantangan-tantangan teknis, anggaran, 
dan politik.

Nilai jaminan minimum. Nilai manfaat 
gabungan PKH dan Sembako untuk 
15 persen termiskin saat ini dianggap 
memadai, karena cukup menyediakan 
bantuan untuk membawa rumah tangga 
penerima ke atas garis kemiskinan. 
Secara tahunan, garis kemiskinan adalah 
sekitar 22 juta rupiah dan konsumsi rata-
rata tahunan 10 persen rumah tangga 
termiskin adalah sekitar 19 juta rupiah. 
Hal ini berarti bahwa estimasi nilai 
bantuan tunai tahunan sekitar Rp5 juta 
saat ini akan membawa rata-rata rumah 
tangga 10 persen termiskin jauh di atas 
garis kemiskinan. Tingkat bantuan uang 
tunai ini juga akan mengangkat sebagian 
rumah tangga yang lebih miskin dari 
rata-rata rumah tangga ke atas garis 
kemiskinan.

Banyaknya biaya untuk menyediakan 
jaminan minimum akan bervariasi 
sesuai dengan pilihan desain. Opsi 
kebijakan bantuan sosial tambahan ini 
akan menelan biaya maksimum sekitar 
1 persen dari PDB, sekitar 0,4 persen 
lebih tinggi dari tingkat pengeluaran saat 
ini untuk program-program yang telah 
dibahas (PKH, Sembako dan program-
program untuk lansia dan penyandang 
disabilitas). 

5.3.2 Perataan konsumsi melalui program 
asuransi yang diamanatkan dan dibiayai 
sendiri-sendiri 

Seiring bertambahnya usia negara, SJSN 
akan sangat penting bagi Indonesia dan 
akan menjadi alat utama negara dalam 
mengelola konsekuensi sosial dan 
ekonomi dari perubahan demografis 
yang diproyeksikan. Asuransi sosial 
juga penting untuk membantu individu 
dan rumah tangga mengatasi guncangan 
yang mempengaruhi sebagian besar 
populasi, termasuk yang terkait dengan 
biaya prosedur medis, kehilangan 
pekerjaan, disabilitas, kematian, dan 
lanjut usia. Sebagian besar pekerjaan di 
masa depan di Indonesia kemungkinan 
akan dilaksanakan tanpa kontrak kerja 
standar dan dengan demikian tanpa 
manfaat dari skema asuransi sosial 
konvensional atau perlindungan pekerja 

yang diamanatkan. Sistem pensiun yang 
sehat akan memastikan bahwa seseorang 
memiliki sumber pendapatan tetap 
setelah pensiun, melindungi mereka dari 
kemiskinan, atau karena membutuhkan 
anggota keluarga yang lebih muda 
untuk keluar dari angkatan kerja untuk 
merawat mereka. Selain itu, sistem 
pensiun perlu berkelanjutan secara 
finansial, dengan tingkat manfaat yang 
sesuai dengan apa yang dapat dibiayai 
dengan pendapatan yang dikumpulkan 
dari kontribusi populasi pekerja. Seiring 
berjalannya waktu, tujuannya perlu 
dimaksudkan untuk semua pekerja, 
termasuk pekerja mandiri dan mereka 
yang berada di sektor informal, untuk 
ditanggung terhadap risiko ini.
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Untuk memastikan kecukupan pensiun 
PNS, basis pendapatan yang digunakan 
untuk menghitung pensiun perlu 
didefinisikan ulang. Keterjangkauan 
skema pensiun PNS adalah masalah 
yang lebih mendesak karena gelombang 
pensiun yang akan datang dalam beberapa 
tahun mendatang. Persaingan sasaran 
untuk meningkatkan kecukupan dan 
memastikan kesinambungan fiskal dapat 
dicapai dengan memberlakukan reformasi 
parametrik pada skema yang ada dan/atau 
mengubah sistem jangka panjang yang 
akan diterapkan pada PNS baru, seperti 
meningkatkan periode penghasilan 
untuk perhitungan manfaat, mengindeks 
pensiun pada inflasi, atau perpanjangan 
usia pensiun. 

Ringkasnya, jika Pemerintah Indonesia 
ingin meningkatkan tunjangan pensiun 
sambil tetap menjaga agar biaya program 
pensiun PNS tidak berubah, solusi apa 
pun akan melibatkan perpanjangan usia 
pensiun dan perubahan pengindeksan 
inflasi. Kedua perubahan ini menciptakan 
ruang fiskal yang diperlukan untuk 
peningkatan manfaat, karena manfaat 
baru dimulai pada usia yang lebih lanjut 
dan peningkatan manfaat setelah pensiun 
lebih kecil. Menyusul kedua perubahan 
ini, ada opsi untuk mengubah desain 
dan pembiayaan program pensiun 
untuk membuat sistem menjadi lebih 
adil, memadai dan merata lintas seluruh 
generasi PNS. Bagian ini telah dijelaskan 
secara rinci dalam Bab 3.

5.3.3 Manfaat 
meruncing dan seiring 
waktu mengaburkan 
batas antara bantuan 
sosial dan asuransi 
sosial

Untuk mencapai tujuan sistem 
perlindungan sosial,  termasuk 
memperlancar konsumsi selama 
siklus hidup dan menghilangkan 
kemiskinan di hari tua, diperlukan 
program iuran maupun non-iuran. 
Belanja untuk bantuan sosial perlu 
dilengkapi dengan asuransi yang tidak 
sepenuhnya bergantung pada memiliki 
pekerjaan berupah formal. Tujuan dari 
pendekatan ini adalah untuk memperluas 
cakupan sembari memprioritaskan 
orang-orang termiskin. Seperti yang 
telah ditunjukkan dalam laporan ini, 
sebagian besar pekerjaan di masa 
depan di Indonesia kemungkinan akan 
dilakukan tanpa kontrak kerja standar 
dan, dengan demikian, tanpa manfaat dari 
skema asuransi sosial konvensional atau 
perlindungan pekerja yang dimandatkan. 
Jika Indonesia terus mengandalkan 
skema asuransi sosial konvensional 
yang menghubungkan pertanggungan 
dengan status formal pasar tenaga kerja, 
Indonesia akan terus mengecualikan 

sebagian besar pekerja dan keluarga 
mereka dari pertanggungan terhadap 
risiko jangka pendek, dan akan kalah cepat 
dengan cakupan pensiun dan populasi 
yang menua. Oleh karena itu, kecuali 
ada insentif baru yang diperkenalkan 
untuk mendorong partisipasi sukarela 
dalam asuransi sosial, termasuk untuk 
menyesuaikan dengan “pekerjaan masa 
depan,” Indonesia akan terus melihat 
relatif rendahnya jumlah pekerja yang 
berpartisipasi dalam skema asuransi 
sosial yang berkontribusi di masa depan. 

Perluasan cakupan jaminan pensiun 
juga akan gagal mengatasi masalah 
jangka pendek dan menengah 
kemiskinan di hari tua, yang sangat 
tinggi di Indonesia. Kondisi ini hanya 
dapat diatasi dengan perluasan bantuan 
sosial yang menjangkau lansia. Seperti 
telah dijelaskan di atas, perlu dipastikan 
bahwa bantuan sosial saat ini dan di masa 
depan, khususnya di kalangan lansia, 
diperluas untuk memastikan bahwa 
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paket minimum menjamin semua, terlepas dari posisi mereka 
dalam siklus hidup atau bagaimana mereka mencari nafkah. 
Dalam jangka pendek, diperlukan perluasan bantuan sosial 
dan potensi subsidi untuk iuran asuransi masyarakat miskin. 
Untuk mencapai cakupan yang diperlukan dalam konteks 
informalitas tinggi, perbedaan de jure antara asuransi sosial 
iuran dan bantuan sosial non-iuran perlu disamarkan dan, pada 
waktunya, berpotensi dihilangkan seluruhnya.

Gambar 5.2 dan 5.3 di atas menunjukkan kemungkinan 
pengurangan asuransi bersubsidi dengan asuransi iuran pada 
desil 7, yang didasarkan pada Susenas 2018, dan juga bahwa: (i) 
calon kelas menengah berakhir sebelum desil 8; dan (ii) tingkat 
pertanggungan dari asuransi sukarela meningkat tajam pada 
desil 7. Bantuan sosial berbasis kebutuhan meluas hingga 
persentil 70, sehingga mencakup penyandang disabilitas dan 
perluasan cakupan bantuan sosial untuk lansia. 

Dukungan untuk cakupan kontingensi iuran pensiun, 
dikombinasikan dengan bantuan sosial yang diperluas 
untuk lansia. Untuk mencapai cakupan asuransi sosial 
universal, Indonesia dapat mengandalkan kombinasi asuransi 
yang dibiayai sendiri untuk mereka yang mampu, dengan 

cakupan subsidi untuk mereka yang tidak mampu. Komponen 
pertama akan dibiayai oleh iuran, sedangkan yang kedua akan 
ditanggung oleh anggaran negara. Pendekatan ini sangat mirip 
dengan pendekatan yang telah dilaksanakan di Indonesia dan 
banyak negara lain untuk jaminan kesehatan, tetapi hanya 
diterapkan secara sederhana untuk bagian lain dari asuransi 
sosial, seperti pensiun. Seperti halnya paket jaminan minimum, 
dukungan untuk cakupan kontingensi dapat dikurangi secara 
bertahap seiring peningkatan pendapatan atau konsumsi 
masyarakat. Secara konseptual, mensubsidi iuran pensiun 
relatif mudah dilaksanakan, asalkan target manfaatnya telah 
dinyatakan dengan jelas. Dalam konteks Indonesia, di mana baik 
skema DB dan DC sama-sama berlaku,272 kontribusi bersubsidi 
dapat diterapkan untuk keduanya, tanpa perlu menciptakan 
dana paralel. Sistem yang mulus seperti ini akan memungkinkan 
portabilitas terlepas dari status pekerjaan, dan akan mengurangi 
biaya administrasi dibandingkan dengan memiliki banyak dana. 
Jika Indonesia memilih untuk melakukannya dengan cara ini, 
bantuan sosial lansia dan kontribusi subsidi untuk asuransi sosial 
akan tersedia secara paralel untuk beberapa tahun pertama. 
Seiring waktu, karena lebih banyak lansia yang termasuk dalam 
sistem asuransi sosial, dibantu oleh subsidi iuran, kebutuhan 
dan biaya untuk program bantuan sosial lansia akan berkurang.

272 Perlu dicatat bahwa selama 15 tahun pertama, skema JP beroperasi sebagai skema DC (iuran pasti yang ditentukan).
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Bantuan sosial lanjut usia sebesar 
Rp200,000 per bulan dapat diindeks ke 
inflasi untuk 70 persen termiskin di atas 
usia 65 tahun. Ini akan disertai dengan 
subsidi iuran pensiun untuk semua pekerja 
berusia 20 hingga 64 tahun. Pekerja sektor 
formal di perusahaan besar dan menengah 
saat ini diharuskan membayar 3 persen 
dari upah mereka sebagai iuran ke BPJS 
Ketenagakerjaan. Tingkat iuran aktuaria 
yang wajar adalah 6 persen. Pemerintah 
Indonesia dapat mempertimbangkan 
untuk meningkatkan iuran semua pekerja 
sektor formal menjadi 6 persen, dan secara 
bersamaan membuka rekening untuk 
semua pekerja lainnya yang berusia 20 
hingga 64 tahun. Selanjutnya, pemerintah 
dapat berkontribusi 3 persen dari 
perkiraan upah rata-rata untuk rekening 
semua pekerja - sektor formal yang sudah 
ada dan pekerja dengan akun yang baru 
dibuka. Inilah yang disebut sebagai subsidi 
iuran. Sejauh sebagian besar pekerja sektor 
formal yang ada memperoleh upah di atas 
rata-rata, kenaikan tingkat iuran dari 3% 
menjadi 6% akan berarti bahwa sebagian 
besar dari mereka akan berkontribusi lebih 
banyak untuk skema JP daripada yang 
telah di-iurkan selama ini. Pendekatan ini 
memiliki keuntungan dua kali lipat 

Biaya subsidi ini akan tergantung 
pada ruang lingkup kelayakan, dan 
pilihan kebijakan ini pada gilirannya 
dapat berdampak pada pasar tenaga 
kerja dan, khususnya, ukuran sektor 
informal. Subsidi penuh semua orang 
dewasa akan relatif mahal. Biaya subsidi 40 
persen terbawah diperkirakan sekitar 0,28 
persen dari PDB. Biaya kontribusi subsidi 
universal yang setara dengan 3 persen dari 
upah minimum adalah sekitar 0,71 persen 
dari PDB. Dikombinasikan dengan biaya 
tambahan untuk mensubsidi iuran jaminan 
kesehatan sisa populasi yang belum 

Ketentuan perlindungan pekerja saat ini 
di Indonesia tidak mengandung segala 
bentuk jaminan terhadap kehilangan 
pekerjaan, dengan pengecualian yaitu 
sistem pembayaran pesangon yang 
kaku. Pengenalan manfaat kehilangan 
pekerjaan akan membantu mengelola 
risiko ini. Di Indonesia, sistem manfaat 
kehilangan pekerjaan “campuran” dapat 
mengintegrasikan kewajiban pembayaran 
pesangon yang saat ini berlaku dengan 
sistem tabungan hari tua, sekaligus 
mengurangi beban ekonomi pada pekerja 
dan pengusaha. Proposisi untuk sistem 
manfaat kehilangan pekerjaan “campuran” 
di Indonesia terdiri dari pilar tabungan 
individu dan dana solidaritas yang baru 
akan dikumpulkan.  Pekerja dan pengusaha 
akan berkontribusi pada pilar tabungan 
individu. Kontribusi ini membantu 
mengurangi bahaya moral (moral hazard) 

tercakup, total sumber daya tambahan 
yang dibutuhkan adalah sekitar 1 persen 
dari PDB per tahun. Biayanya 0,85 persen 
dari PDB tahun 2019 untuk membayar 
tambahan bantuan sosial lansia (0,15 
persen) untuk mencakup 70 persen dari 
semua lansia, dan subsidi kontribusi untuk 
semua pekerja sektor informal berusia 20 
hingga 64 tahun (0,71 persen). Kesemuanya 
ini akan berangsur-angsur menurun 
hingga 0,88 persen tahun 2050. Beberapa 
potensi penghematan dari bantuan sosial 
lansia yang diindeks dengan inflasi sedang  
tergerus oleh meningkatnya porsi lansia. 

dan mempertahankan insentif untuk 
berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga 
kerja (formal). Desain ini memungkinkan 
pengusaha untuk mengimbangi 
(sebagian dari) kewajiban pesangon 
mereka dengan berkontribusi pada 
akun individual pekerja, secara efektif 
mengintegrasikan kewajiban pembayaran 
pesangon dalam sistem. Seiring telah 
menipisnya dana dalam akun individual, 
pekerja yang kehilangan pekerjaan 
dapat menerima akses ke komponen 
solidaritas berdasarkan persyaratan 
tertentu. Persyaratan ini akan melibatkan 
partisipasi dalam kebijakan pasar tenaga 
kerja aktif, termasuk program-program 
untuk konseling pekerjaan, pencarian 
kerja aktif, dan pelatihan keterampilan. 
Secara keseluruhan, perlindungan  
pendapatan jika kehilangan pekerjaan 
akan jauh lebih efektif dan memadai.

1 
Akan meningkatkan 

keberlanjutan skema JP karena 
sebagian besar individu akan 
membayar tingkat kontribusi 
aktuaria yang wajar yaitu 6% 

2 
Pemberian subsidi kepada semua 

pekerja, akan menghindari 
disinsentif penyeragaman terkait 

subsidi.  

Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan 
untuk meningkatkan iuran semua pekerja sektor 
formal menjadi 6 persen, dan secara bersamaan 
membuka rekening untuk semua pekerja lainnya 
yang berusia 20 hingga 64 tahun.

5.3.4 Memperkenalkan Manfaat 
Kehilangan Pekerjaan
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5.3.5 Cakupan kontingensi dari kerugian akibat bencana

5.4 
Memperkuat dampak dan efektivitas sistem 
perlindungan sosial untuk mempekerjakan, 
membangun, dan melindungi modal manusia

Banyak guncangan yang mengakibatkan kerugian akan 
membebani jaminan pendapatan minimum. Termasuk beban 
adalah biaya dari peristiwa kesehatan (kehilangan waktu kerja/
pendapatan/biaya perawatan medis dan obat-obatan), disabilitas, 
kematian dan bencana alam. Dampak guncangan yang berpotensi 
memiskinkan ini dapat menjangkau rumah tangga di sepanjang 
distribusi kesejahteraan secara keseluruhan. Indonesia sudah 
mengatasi guncangan kesehatan melalui subsidi iuran JKN 
untuk PBI. Dengan melakukan hal itu, ia memperluas cakupan 
kontingensi terhadap kerugian besar, dan bencana besar dengan 
mengintegrasikan orang-orang yang tidak mampu membayar 
iuran ke dalam sistem pengelompokan risiko bersama dengan 
semua orang. Dengan demikian, PBI-JKN saat ini merupakan 
persimpangan antara asuransi sosial dan bantuan sosial di 
Indonesia. Untuk mencapai cakupan universal untuk semua, 
Pemerintah Indonesia dapat memperluas subsidi untuk sisa 18 
persen yang saat ini tidak tercakup oleh sistem.

Program-program bantuan sosial inti pun dapat diadaptasi 
respons yang lebih efektif terhadap bencana alam. Setelah 

guncangan bencana, seperti yang baru-baru ini terjadi di Lombok 
dan Sulawesi Tengah, sebagian besar rumah tangga menghadapi 
kerugian ekonomi yang signifikan. Tanpa respons yang sistematis 
dan tepat waktu, rumah tangga yang terkena bencana menghadapi 
periode kemelaratan berkepanjangan dan mungkin tidak akan 
sepenuhnya pulih dari hilangnya mata pencaharian mereka. 
Bantuan tanggap bencana di Indonesia saat ini sebagian besar 
dirancang dan dioperasikan secara terpisah dari program-program 
bantuan sosial unggulan, dan seringkali tidak tepat waktu karena 
proses realokasi anggaran. Sistem perlindungan sosial negara 
dapat beradaptasi lebih baik untuk membangun ketahanan di 
antara penduduk miskin dan rentan, mendukung korban bencana 
memenuhi kebutuhan dasar, dan secepatnya membangun kembali 
kehidupan mereka. Penambahan tingkat manfaat penerima 
program bantuan sosial yang ada, misalnya, dan memperluas 
sementara program untuk mencakup penerima manfaat baru yang 
terkena dampak bencana akan membutuhkan desain program 
yang lebih fleksibel. Selain itu, DTKS perlu melakukan pendekatan-
pendekatan inovatif untuk memastikan pengumpulan data yang 
cepat pada penilaian kebutuhan populasi yang terkena bencana.

Perubahan-perubahan yang diuraikan di atas akan membantu 
memperbaiki kebijakan-kebijakan dan program-program 
perlindungan sosial Indonesia menjadi sistem yang lebih 
komprehensif menangani perubahan demografis dan tempat 
kerja yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. 
Selain itu, ada ruang lingkup yang signifikan bagi Indonesia 
untuk menggunakan sistem perlindungan sosial untuk 
memajukan prioritas lain yang muncul dan yang mempekerjakan, 
membangun dan melindungi modal manusia. 

Sistem perlindungan sosial dapat berbuat lebih banyak untuk 
mendukung agenda modal manusia Indonesia yang ambisius. 
Modal manusia akan sangat penting bagi pertumbuhan dan 
perkembangan Indonesia di masa depan. Cara paling efektif untuk 
memperoleh keterampilan yang diperlukan oleh sifat pekerjaan 
yang berubah adalah dengan memulai lebih awal. Investasi awal 
dalam gizi, kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan 
menanamkan dasar yang kuat dan diperlukan untuk perolehan 
keterampilan kognitif dan perilaku-sosial di masa depan. Dasar-
dasar ini juga membuat perolehan keterampilan di masa depan 
lebih tahan terhadap ketidakpastian. Investasi pada anak usia dini 
adalah cara penting untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan, 

dapat memiliki manfaat jangka panjang yang signifikan, sembari 
menguntungkan ekonomi secara luas, yang akan menuai 
imbalan kumulatif dari tenaga kerja yang lebih terampil, sehat, 
dan produktif. Program-program perlindungan sosial dapat 
dirancang untuk membangun dan melindungi modal manusia ini. 
Selanjutnya, program-program perlindungan sosial memberikan 
dukungan pendapatan yang memungkinkan investasi dalam 
modal manusia, mencegah dan mengurangi guncangan negatif; 
memfasilitasi akses ke layanan yang menyediakan modal manusia; 
serta membantu menciptakan akses ke peluang pengembangan 
keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik yang meningkatkan 
pengembalian investasi modal manusia.273 Di Indonesia, program 
PKH, BPNT/Sembako dan JKN adalah program-program unggulan 
dengan komponen modal manusia. Program-program unggulan 
ini dapat diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut untuk 
memenuhi perubahan kebutuhan, misalnya, dengan memastikan 
bahwa PKH mendukung pendidikan anak usia dini dan keranjang 
makanan BPNT/Sembako mendukung konsumsi makanan 
bergizi. Program-program lain yang memastikan perlindungan 
pendapatan pada seluruh siklus hidup, seperti bantuan sosial 
dan pensiun, juga penting untuk mendukung pengembangan 
modal manusia.

273 Bank Dunia (2019d).
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Dengan perkembangan teknologi dan 
demografi, program perlindungan sosial 
juga dapat memfasilitasi transisi ke 
dalam angkatan kerja dan mendorong 
pembelajaran seumur hidup untuk 
memanfaatkan peluang yang diciptakan 
oleh tren ini. Pekerjaan diwajibkan 
untuk memanfaatkan modal manusia 
dengan produktif secara ekonomi. 
Modal manusia yang terakumulasi 
selama tahun-tahun awal pembangunan 
melalui masa kanak-kanak dan remaja 
dimanfaatkan secara produktif dalam 
pekerjaan. Output ekonomi ditentukan 
oleh interaksi antara modal fisik, dan 
kuantitas dan kualitas tenaga kerja. 
Dengan demikian, keuntungan dari modal 
manusia hanya dapat direalisasikan jika 
mereka terlibat dalam pekerjaan. Masih 
banyak pekerjaan yang perlu dilakukan 
Indonesia untuk menciptakan layanan 
ketenagakerjaan publik dan Program Pasar 
Tenaga Kerja Aktif, yang akan menjadi 
semakin penting di masa mendatang. 
Persyaratan keterampilan yang berubah 
terkait dengan perkembangan teknologi 
baru juga berarti bahwa keterampilan 
yang dipelajari oleh tenaga kerja saat ini di 
sekolah konvensional kemungkinan akan 
perlu diperbarui sepanjang kehidupan 
kerja mereka melalui peningkatan dan 
pembinaan ulang. Program-program 
perlindungan sosial dapat meningkatkan 

kemampuan pekerja atau calon pekerja 
dengan meningkatkan keterampilan 
mereka. Program pelatihan keterampilan 
membantu pekerja memperbarui 
keterampilan mereka atau mempelajari 
keterampilan baru sepanjang kehidupan 
kerja mereka untuk menanggapi 
perubahan keterampi lan yang 
dibutuhkan. Program-program untuk 
meningkatkan kemampuan pekerja 
atau calon pekerja bisa berupa  kursus 
pelatihan kejuruan konvensional hingga 
pelatihan wirausaha dan kewirausahaan.

Sistem perlindungan sosial dapat 
mengatasi hambatan penggunaan 
modal manusia yang dihadapi 
oleh penyandang disabilitas dan 
perempuan. Sistem perlindungan sosial 
memiliki kapasitas untuk membantu 
para penyandang disabilitas untuk 
terlibat dalam pekerjaan, dan program 
dapat dirancang untuk tidak hanya 
memberikan dukungan konsumsi, 
tetapi juga pelatihan ketenagakerjaan. 
Dengan tingkat partisipasi tenaga kerja 
perempuan sebesar 50 persen, beberapa 
modal manusia yang telah terakumulasi 
tidak akan digunakan dalam pekerjaan. 
Kontributor utama rendahnya tingkat 
partisipasi tenaga kerja perempuan 
adalah peran pengasuhan anak 
tradisional beserta biaya perawatan anak 

yang tinggi dan tidak adanya pekerjaan 
atau akses ke, atau pengetahuan tentang, 
pekerjaan-pekerjaan ini. Meningkatkan 
akses ke pekerjaan dapat membantu 
memfasilitasi partisipasi penyandang 
disabilitas dan perempuan dalam pasar 
tenaga kerja. Pekerjaan yang ditargetkan 
dan layanan pencocokan pekerjaan dapat 
membantu meningkatkan kesadaran, 
dan akses ke, pekerjaan dengan bayaran 
lebih tinggi. Mengurangi biaya perawatan 
anak juga dapat memfasilitasi partisipasi 
perempuan dalam pasar tenaga kerja. Di 
Indonesia, akses ke pra-sekolah umum, 
yang telah terbukti bermanfaat untuk 
perkembangan anak, meningkatkan 
kemungkinan ibu dari anak-anak 
yang memenuhi syarat usia akan 
dipekerjakan.274  

Sistem perawatan lanjut usia dan 
jangka panjang baru muncul di kawasan 
Asia Pasifik Timur yang sedang 
berkembang, tetapi Indonesia, serupa 
dengan negara-negara yang semakin 
cepat menua, perlu menemukan peran 
yang sesuai dan berkelanjutan bagi 
negara di area yang secara tradisional 
menjadi domain keluarga, komunitas 
dan sistem kesehatan.275 Penuaan 
yang cepat membutuhkan sistem untuk 
perawatan lansia, dan kendati akan 
memerlukan pengeluaran anggaran, 
seiring waktu meningkatkan ketersediaan 
perawatan sosial yang berkualitas 
akan mengurangi pengeluaran untuk 
perawatan medis karena masyarakat 
akan mengganti perawatan medis yang 
lebih mahal dengan perawatan sosial 
yang lebih murah, karena tingkat cedera 
berkurang, menurun pula kebutuhan 
rawat inap dan rawat jalan. Selain itu, 
perawatan sosial yang berkualitas dapat 
meningkatkan pendapatan rumah tangga 
karena sebagai gantinya perawat lansia 
atau penyandang disabilitas bebas untuk 
memasuki pasar tenaga kerja. Kebijakan 
perawatan lansia jangka panjang 
yang proaktif akan menjadi penting  
dan akan membutuhkan pemikiran yang 
cermat, terutama mengenai interaksinya 
dengan sistem-sistem perawatan 
informal, kesehatan dan kesejahteraan.

274 Halim dkk. (2019). 
275 Lihat Bank Dunia (2016b).



225Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045

276 Evans dan Palacios (2015). 
277 Mckinsey (2019).

Tanggung jawab perawatan lansia memengaruhi kemampuan 
anggota rumah tangga yang lebih muda, khususnya perempuan, 
untuk terlibat penuh dalam angkatan kerja. Perawatan lansia di 
Indonesia sebagian besar tersedia melalui dukungan informal keluarga. 
Konsekuensi pengaturan ini adalah bahwa anggota keluarga usia kerja, 
seringkali perempuan, dapat meningalkan angkatan kerja meskipun 
masih berusia muda untuk mengambil tanggung jawab pengasuhan. 
Selain itu, ketika keluarga mengeluarkan biaya perawatan dan 
pengobatan, mereka dapat mengalihkan pengeluaran dari investasi 
modal manusia untuk anggota yang lebih muda. Asuransi sosial dan 
bantuan sosial dapat meningkatkan pendapatan lansia, dan mengurangi 
waktu dan beban keuangan perawatan yang dibebankan pada anggota 
keluarga usia kerja. Program bantuan sosial berbasis usia, misalnya, 
dapat secara langsung menangani kemiskinan di kalangan kelompok 
lansia, mengurangi ketergantungan pada perawatan keluarga informal 
dan dukungan finansial.276

Keterkaitan dengan program pasar kerja perlu diciptakan 
untuk mendorong penerima bantuan sosial untuk mengurangi 
ketergantungan mereka pada manfaat seriring dengan waktu 
Program-program bantuan sosial dapat memperkuat efek mata 
pencaharian dengan menambahkan elemen inklusi keuangan, pelatihan 
kewirausahaan, transfer aset, serta meningkatkan produktivitas dan 
ketahanan di antara pekerja informal. Sebagai negara berpenghasilan 
menengah, daripada berinvestasi dalam “inklusi produktif ” atau 
memberikan peluang mata pencaharian langsung di bawah 
perlindungan sosial, Indonesia mungkin ingin memilih perlindungan 
sosial yang lebih berkembang dan terintegrasi, di mana penerima 
bantuan sosial yang mampu bekerja berkewajiban untuk secara 
aktif mencari pekerjaan jika mereka ingin terus menerima manfaat. 
Meskipun penting untuk tidak membuat pekerjaan atau persyaratan 
mencari pekerjaan terlalu membebani, ketentuan ini berguna untuk 
memaksimalkan upaya yang dilakukan penerima bantuan sosial 
mencari pekerjaan, yang dengan sendirinya akan menjadi faktor penting 
untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. 
Pada akhirnya, penggunaan persyaratan pencarian kerja yang lebih 
sistematis dan rujukan penerima bantuan sosial ke program pasar 
tenaga kerja aktif (ALMP) akan memerlukan koherensi di seluruh sistem 
perlindungan sosial. Di Indonesia, akan dibutuhkan pengembangan 
lebih lanjut dan memprioritaskan ALMP yang ada saat ini.

Untuk mencapai hasil yang baik, penting juga untuk mengatasi 
transisi pekerja akibat teknologi. Memastikan pertumbuhan 
permintaan yang kuat dan dinamika ekonomi merupakan prioritas: 
sejarah menunjukkan bahwa ekonomi yang tidak berkembang tidak 
menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja. Pelatihan kerja paruh karir 
akan sangat penting, karena akan meningkatkan dinamika pasar tenaga 
kerja dan memungkinkan pemindahan pekerja. Perubahan-perubahan 
ini akan menantang model-model pelatihan pendidikan dan tenaga 
kerja, serta pendekatan bisnis untuk pengembangan keterampilan yang 
berlangsung. Prioritas lain adalah memikirkan kembali dan memperkuat 
transisi dan dukungan pendapatan bagi para pekerja yang terjebak 
dalam lintas arus otomatisasi.277

5.5
Biaya Pembaruan 
Sistem Perlindungan 
Sosial 

Perubahan yang diuraikan dalam laporan ini, dan 
langkah-langkah menuju sistem perlindungan sosial 
yang lebih inklusif dan efektif, akan membutuhkan 
sumber daya fiskal tambahan. Belanja Indonesia untuk 
bantuan sosial saat ini, sebesar 0,7 persen dari PDB, 
tergolong rendah menurut standar internasional dan 
tidak sesuai dengan tujuan yang dinyatakan Pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan sistem perlindungan 
sosial. Demikian pula dengan skema asuransi sosial yang 
masih kekurangan dana dengan cakupan yang rendah. 
Pendekatan universal akan memerlukan subsidi yang 
signifikan untuk memperluas porsi non-iuran, setidaknya 
dalam jangka pendek hingga menengah. Perluasan 
bantuan sosial sebaiknya seiring dengan mobilisasi sumber 
daya yang diperlukan, dan mempertimbangkan efek 
distribusi, serta beragam basis dukungan politik untuk 
perpajakan dan pendapatan.

Menetapkan jaminan minimum. Usulan perubahan 
bantuan sosial untuk menetapkan jaminan minimum, 
jika dilaksanakan secara menyeluruh, akan menelan 
biaya sekitar 0,9 persen dari PDB, atau sekitar 0,5 poin 
persentase di atas tingkat belanja yang ada, hanya untuk 
PKH, BPNT/Sembako dan PIP.

Perubahan jaminan kesehatan dan sosial. Defisit 
dalam skema jaminan kesehatan telah meningkat 
selama beberapa tahun terakhir dan akhir tahun 2018 
telah mencapai sekitar US$1.9 miliar, atau 0,1 persen 
dari PDB. Mengatasi kesenjangan cakupan yang tersisa 
dan meningkatkan akses akan membutuhkan sumber 
daya tambahan yang setidaknya sama besarnya. Namun 
demikian, 60 juta orang tetap tidak tercakup. Memperluas 
subsidi iuran untuk mencakup populasi ini akan membawa 
total subsidi peserta menjadi 150 juta. Pada tingkat iuran 
yang berlaku, biayanya sekitar 0,5 persen dari PDB. Biaya 
ini tidak mencakup defisit JKN. Pada akhirnya, tingkat 
belanja keseluruhan harus ditingkatkan untuk mencapai 
tingkat kecukupan yang layak dan terus mengurangi 
pengeluaran tambahan (OOP).
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Keberlanjutan keuangan pensiun BPJS 
dalam hal defisit dapat dipertahankan 
dengan meningkatkan tingkat kontribusi 
dari waktu ke waktu, tetapi ini tidak akan 
terjadi secara otomatis. Pada tingkat 
sekarang, defisit akan muncul pada waktu 
yang sama ketika skema mulai jatuh tempo. 
Salah satu opsi perubahan  yang diusulkan 
adalah subsidi kontribusi untuk pekerja 
sektor informal. Pendekatan ini secara 
efektif mendahului kewajiban yang akan 
timbul seiring dengan penuaan populasi, 
dan memperlancar transisi panjang yang 
akan dihadapi Indonesia ketika sistem 
pensiun formal mulai jatuh tempo dan 
mulai membayar pensiun. Biaya subsidi 
akan tergantung pada ruang lingkup 
kelayakan dan pilihan dari kebijakan ini, 
yang pada gilirannya, dapat berdampak 
pada pasar tenaga kerja dan, terutama, 
ukuran sektor informal. Biaya subsidi 
40 persen terbawah dewasa yang bukan 
penerima upah (usia 20 hingga 64 tahun) 
diperkirakan sekitar 0,22 persen dari PDB, 
sementara mensubsidi semua pekerja 
bukan penerima upah akan menelan 

biaya sekitar 0,54 persen dari PDB. 
Pilihan yang paling tidak menyimpang 
dan paling mahal adalah mensubsidi 
semua pekerja antara usia 20 hingga 
64 tahun, terlepas dari apakah mereka 
berada di sektor formal atau informal. 
Biaya iuran bersubsidi universal yang 
setara dengan 3 persen dari upah 
minimum adalah sekitar 0,7 persen 
dari PDB. Dikombinasikan dengan 
biaya tambahan untuk mensubsidi 
iuran jaminan kesehatan dari populasi 
yang tidak tercakup, total sumber daya 
tambahan yang dibutuhkan adalah 
sekitar 0,8 persen dari PDB per tahun. 
Biaya subsidi kontribusi dapat dikurangi 
secara signifikan dengan membedakan 
masyarakat miskin informal dari yang 
tidak miskin.

Pensiun PNS. Belanja pensiun PNS 
akan meningkat karena demografi 
internal dan kemudian stabil dengan 
tidak adanya perubahan besar, sebelum 
naik lagi. Beberapa perubahan yang 
diusulkan, terutama pengenalan skema 

iuran pasti yang baru, dalam jangka pendek, 
akan mengarah pada belanja Pemerintah 
Indonesia yang lebih tinggi. Dalam semua 
opsi perubahan, belanja keseluruhan 
Pemerintah Indonesia akan lebih tinggi 
dalam beberapa dekade mendatang karena 
Pemerintah Indonesia perlu membayar 10 
persen kontribusi, tetapi defisit akan hilang 
dalam jangka panjang.

Dibutuhkan total 0,88 persen dari PDB 
tahun 2019 untuk membayar bantuan 
sosial kepada 70 persen lansia termiskin 
berusia di atas 65 (0,17 persen), dan 
subsidi iuran pensiun kepada BPJS untuk 
semua pekerja berusia 20 hingga 64 tahun 
(0,71 persen). Beberapa tabungan pensiun 
sosial yang diindeks dengan inflasi sedang 
digerus oleh meningkatnya porsi lansia 
(usia 60 hingga 64) yang harus dibayar 
dengan subsidi iuran. Garis abu-abu 
menunjukkan biaya yang dibutuhkan jika 
pensiun sosial sebesar Rp200,000 per bulan 
diindeks terhadap pertumbuhan upah dan 
dibayarkan kepada semua yang berusia di 
atas 65 tahun.  

Gambar 5.5: Perkiraan biaya asuransi sosial (sebagai% dari PDB)

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia. 
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Perubahan sistem perlindungan 
sosial akan membutuhkan sumber 
daya keuangan yang lebih besar dan 
manajemen keuangan yang lebih 
baik. Biaya untuk menyediakan sistem 
perlindungan sosial yang lebih inklusif dan 
efektif akan bervariasi tergantung pada opsi 
kebijakan yang diterapkan. Untuk jaminan 
minimum, perkiraan menunjukkan 
biayanya sekitar 1 persen dari PDB, 
(sekitar 0,4 poin persentase dari tingkat 
pengeluaran PKH, Sembako, dan PIP yang 
ada saat ini) dengan total Rp145 triliun 
per tahun untuk perubahan yang dibahas. 
Secara agregat, persyaratan pengeluaran 
sistem perlindungan sosial akan menjadi 
sekitar 2,3 persen dari PDB. Ini adalah 
investasi yang signifikan dibandingkan 
dengan total pendapatan pemerintah 
umum sekitar 14,9 persen dari PDB 
pada tahun 2018. Meskipun perubahan 
dalam sistem dapat memperlambat laju 
pertumbuhan belanja yang diperlukan, 
Indonesia  per lu  meningkatkan 
pembiayaan perlindungan sosial-nya 
sebagai respons terhadap perubahan 
demografis, karena lebih banyak sumber 
daya diperlukan untuk membayar 
pensiun, layanan perawatan terkait usia, 
pertanggungan untuk orang miskin dan 
perluasan kelompok “menengah yang 
tidak tercakup.” Kendala fiskal yang ada 
menyiratkan bahwa perluasan cakupan 
perlindungan sosial sebaiknya bertahap, 
memerlukan prioritas dan pengurutan 
seiring ketersediaan tambahan sumber 
daya. Salah satu pendekatan untuk 
mengelola biaya yang diperlukan 
dapat dilakukan melalui peningkatan 
bertahap manfaat bantuan sosial dari 
waktu ke waktu, sambil terus berupaya 
membantu rumah tangga meninggalkan  
sistem bantuan sosial menuju peluang 
mata pencaharian produktif. Keuangan 
tambahan kemungkinan juga akan 
dikumpulkan seiring perubahan berbagai 
bagian sistem mengarah pada konsolidasi 
program, jaringan pengiriman yang lebih 
efisien, dan alokasi ulang belanja pada 
keseluruhan sistem.

Tabel 5.3: Biaya memperluas pertanggungan bantuan sosial 
dan asuransi sosial dalam % PDB - berbagai opsi

PKH* dan 

BPNT/

Sembako

Bantuan lansia

Bantuan 

disabilitas

Bantuan Sosial Campuran

Jaminan 

Kecelakaan 

Kerja (JKK) & 

Jaminan 

Kematian (JKM)

Pensiun

Asuransi Sosial Campuran

Bantuan Sosial + Asuransi Sosial

Subsidi 

jaminan 

kesehatan

0.77%

0.17%

0.03%

0.97%

0.12%

0.71%

0.83%

1.8%

0.49%

2.3%

Perluasan pertanggungan PKH, 

BPNT/Sembako hingga 40% 

dengan tingkat manfaat yang 

meruncing

Perluasan bantuan lansia hingga 

mencakup 70% lansia

Perluasan bantuan disabilitas 

hingga mencakup 70% 

penyandang disabilitas

Penawaran subsidi iuran 0.54% 

dari upah minimum * untuk 

semua orang dewasa

Penawaran subsidi iuran pensiun 

sebesar 3% dari upah minimum * 

untuk semua orang dewasa

Penawaran subsidi jaminan 

kesehatan untuk semua orang 

dewasa

0.24%

0.15%

0.03%

0.41%

0.12%

0.71%

0.83%

1.2%

0.28%

1.5%Bantuan sosial + asuransi sosial dan subsidi 

pertanggungan jaminan kesehatan 

Bantuan sosial

Asuransi sosial

Perlindungan Sosial

Kesehatan

ProgramIntervensi Skenario 
Reformasi

Total Tambahan

Catatan: * Upah minimum adalah upah minimum yang diamati untuk semua pekerja dari survei angkatan kerja 2018. 
‘teramati’ minimum yang ‘teramati’ untuk 2018 yang kami simpulkan dari data adalah Rp2 juta per bulan. Upah minimum 
diasumsikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan upah dalam perekonomian. Untuk perkiraan asuransi sosial: orang dewasa 
dalam perhitungan kami mencakup semua individu berusia 20 hingga 64 tahun. Perhitungan JKK dan JKM mengasumsikan 
subsidi sebesar 0,54 persen dari upah bulanan rata-rata Rp2 juta yang dibayarkan untuk semua orang dewasa/40 persen 
orang dewasa terbawah. Perhatikan bahwa berdasarkan hukum saat ini, JKK/JKM/JP hanya mencakup sebagian dari 
semua orang dewasa. Peningkatan pertanggungan kesehatan akan mencakup 60 juta individu yang tersisa. Subsidi iuran 
pensiun sama dengan 3 persen dari Rp2 juta per bulan dan subsidi ini akan memberikan pensiun bulanan setara dengan 
Rp200.000 setiap bulan, saat ini.
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Penutup
Visi Pemerintah Indonesia untuk tahun 
2045 adalah menjadi negara yang 
berdaulat, adil, dan makmur, dan untuk 
beralih status dari negara berpendapatan 
menengah ke tinggi. Sistem perlindungan 
sosial yang inklusif dan efisien akan sangat 
penting untuk mencapai tujuan ambisius ini, 
dan akan perlu beroperasi dalam konteks 
pengembangan teknologi, perubahan dalam 
sifat pekerjaan, perubahan demografis, 
perubahan dalam cara dan di mana orang 
bekerja, dan peristiwa terkait iklim seperti 
meningkatnya bencana.  

Laporan ini telah menunjukkan bahwa 
mencapai visi Indonesia 2045 dan 
memiliki sistem perlindungan sosial 
yang melindungi dan melayani semua 
penduduk akan memerlukan tinjauan 
ulang dari pengaturan kontrak yang 
saat ini berlaku. Tinjauan ulang ini 
mendesak, karena jika tidak maka akan 
sulit untuk mencapai target pengurangan 
kemiskinan yang ambisius dan inklusif yang 
telah ditetapkan untuk tahun 2045. Untuk 
mengejar pencapaian visi ini melalui sistem 
perlindungan sosial yang ditingkatkan akan 
berarti: (i) membangun landasan jaminan 
minimum perlindungan sosial di seluruh 
siklus hidup dan menentukan paket 
program-program yang akan paling efektif 
dapat memenuhinya; dan (ii) melengkapi 
jaminan minimum dengan serangkaian 
program-program asuransi sosial yang 
diamanatkan dan dibiayai secara individual. 
Hal ini akan memerlukan rasionalisasi 
program-program bantuan sosial yang 
berlaku dengan memperluas cakupan 
ke rumah tangga tanpa anak, terutama 
lansia; memberikan subsidi yang berbeda 
dan lebih tepat sasaran untuk menutupi 
iuran dan kontribusi iuran untuk pekerja 
sektor informal; melakukan perubahan 
parametrik dengan skema pensiun 
baru, termasuk perpanjangan bertahap 
usia pensiun; dan mengubah sistem 
pembayaran pesangon saat ini dengan 
pertimbangan pra-pendanaan rekening 
tabungan kehilangan pekerjaan yang 
dikelola bersama dengan program tabungan 
hari tua, dan memperketat persyaratan 
penarikan tabungan hari tua dan tabungan 

pensiun yang lebih besar. Perluasan cakupan 
pensiun tidak akan mengatasi masalah 
kemiskinan usia lanjut jangka pendek dan 
menengah, yang hanya dapat diatasi dengan 
perluasan bantuan sosial yang mampu 
menjangkau lansia. Akhirnya, seluruh sistem 
perlindungan sosial perlu memiliki sistem 
penyaluran dan struktur tata kelola yang 
kuat, mekanisme pendanaan yang memadai 
dan berkelanjutan serta pengaturan dan 
koordinasi kelembagaan yang mendukung 
keseluruhan sistem yang koheren untuk 
program-program perlindungan sosial.

Perubahan-perubahan ini tidak kecil dan 
memakan biaya yang berarti. Perubahan-
perubahan ini juga akan berdampak pada 
kontrak sosial dan diperlukan langkah-
langkah yang berkesinambugan menuju 
sistem di mana negara membiayai mereka 
yang tidak dapat mengasuransikan diri 
terhadap guncangan saat ini dan masa 
depan, sementara di lapisan atas dari 
distribusi pendapatan, pengusaha dan 
penduduk berkontribusi pada mekanisme 
asuransi, seperti pensiun dan jaminan 
kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, 
pencegahan kemiskinan sangat penting bagi 
strategi pembagian risiko baru, dan dapat 
menjadi dasar peningkatan subsidi iuran 
bagi kelompok miskin yang dapat dibiayai 
dari pajak berbasis luas, seperti PPN. Skema 
ini dapat dilakukan dengan perubahan 
yang tepat, seperti mengakhiri subsidi yang 
tidak membantu dan merombak kebijakan 
perpajakan. Saat ini adalah waktu yang 
tepat untuk memikirkan cara-cara untuk 
meningkatkan inklusi dan perlindungan 
sosial. Ekonomi politik perubahan-
perubahan sangat kompleks karena terkait 
adanya potensi perbedaan kepentingan 
antara, misalnya, investasi terhadap generasi 
pekerja saat ini dibandingkan dengan 
generasi yang akan datang. Belanja publik 
perlu ditingkatkan efisiensinya, dan perlu 
diidentifikasi sumber pendapatan tambahan  
untuk meningkatkan inklusi sosial. 
Berinvestasi sekarang akan menjadi langkah 
awal dalam memastikan bahwa Indonesia 
melindungi dan memajukan semua, sembari 
bergerak menuju pencapaian target 2045 
yang ambisius. 
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Melakukan investasi ini 
sekarang akan menjadi 

langkah awal dalam 
memastikan bahwa 

Indonesia melindungi 
dan memajukan seluruh 

rakyat sekaligus 
bergerak menuju 

pencapaian target 2045 
yang ambisius.  
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Lampiran 1:  
Asumsi untuk Proyeksi PROST
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Pertumbuhan 
PDB riil

Pertumbuhan 
upah riil

Tingkat inflasi

Pengembalian 
investasi riil

Usia pensiun 
(skema JP)

Usia pensiun 
(PNS) di 
baseline

Tingkat 
diskonto riil 

2017 2030 2050 20802020 2040 2060

Tabel Lampiran 1.1: Asumsi makro – sama untuk 
skema Pensiun BPJS (JP) dan skema Pensiun PNS 

Asumsi keadaan demografi: 

Laporan ini menggunakan varian sedang dari UN Population Prospects 2017. Untuk skema 
pensiun PNS, kami mengasumsikan tingkat kematian 85 persen dari populasi karena bukti 
menunjukkan bahwa PNS cenderung hidup lebih lama. Parameter 85 persen dipilih setelah 
diskusi dengan mitra di Kementerian Keuangan dan PT. Taspen selama pelatihan PROST 2016.

Tahun baseline: 
2017

Tingkat akrual:
 1 persen

RR maksimum:
40 persen

Tingkat kontribusi:
3 persen

Jumlah tahun (kontribusi) 
minimum yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan pensiun:
15 tahun

Ukuran penghasilan untuk 
perhitungan manfaat: 
Rata-rata penghasilan selama 15 
tahun untuk kohort pertama yang 
pensiun pada 2030, naik ke rata-
rata 30 tahun pada 2045

Valorisasi dalam baseline: 
valorisasi harga

Pensiun bulanan minimum: 
Rp319.450; 

Pensiun bulanan 
maksimum: 
Rp3.833.000

Pensiun minimum dan 
maksimum: 
diasumsikan menggunakan 
indeks upah nominal

Indeksasi pensiun: 
indeksasi harga

Asumsi pertumbuhan cakupan: 
pada tahun 2025 seluruh pekerja 
penerima upah di perusahaan 
skala besar dan menengah (yaitu 
16,7 persen dari pekerja) akan 
tercakup

Jumlah pembayar iuran tahun 
2017:
10.3 juta (data diterima dari BPJS)

Parameter untuk skema JP 
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Lampiran 2: 
Pilihan Revaluasi Upah

Tunjangan termasuk dalam basis pensiun (tunjangan diasumsikan 
60 persen dari total pendapatan rata-rata) 

Perubahan secara Parametrik:
• Usia pensiun meningkat dari 58 pada 2016 menjadi 65 pada 

2043 (sama dengan skema BPJS)
• Pendapatan rata-rata seumur hidup dengan valorisasi upah
• Indeksasi inflasi untuk pensiun 

Opsi 1a + pengurangan bertahap tingkat akrual menjadi 1,7 persen 
pada tahun 2043 

Opsi 1b untuk PNS saat ini + 20 persen DC untuk PNS baru

Opsi 1b untuk PNS saat ini + 20 persen dari upah PNS baru dibagi 
antara skema JP dan top-up 

Opsi 1

Opsi 1a

Opsi 1b

Opsi 2

Opsi 3

Asumsi kunciSkenario

Tabel Lampiran 1.2: Opsi Model Pensiun PNS

Tahun baseline: 
2016

Tingkat akrual:
2,5 persen

RR maksimum:
75 persen dari gaji pokok (diasumsikan 
penghasilan kotor adalah 2,5 kali gaji 
pokok, rata-rata)

Tingkat kontribusi:
4,75 persen dari gaji pokok + tunjangan 
keluarga

J u m l a h  t a h u n  ( k o n t r i b u s i ) 
minimum yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan pensiun:
20 tahun

U k u r a n  p e n g h a s i l a n  u n t u k 
perhitungan manfaat: 
gaji pokok terakhir

Valorisasi dalam baseline: 
valorisasi harga

Pensiun bulanan minimum: 
diasumsikan diindeks dengan upah 
nominal

Indeksasi pensiun: 
indeksasi upah nominal

Asumsi perekrutan: 
Pembekuan hingga tahun 2022 
kemudian meningkat  sesuai 
pertumbuhan populasi usia kerja

Jumlah pembayar iuran tahun 2016: 
4,2 juta (data diterima dari klien). Data 
termasuk pemerintah daerah, tidak 
termasuk TNI/Polri.

Jumlah pensiunan usia tua tahun 
2016: 
1,5 juta

Jumlah pensiunan disabilitas tahun 
2016: 
0,8 juta

Parameter skema pensiun PNS

Pilihan metode revaluasi memiliki implikasi 
yang signifikan. Pertama, pertanyaan 
mengenai keadilan antar individu dengan 
profil penghasilan yang berbeda di 
sepanjang karier mereka. Kedua, mungkin 
ada perbedaan antar individu yang pensiun 
pada titik waktu yang berbeda dan dengan 
demikian mengalami tingkat pertumbuhan 
pendapatan secara ekonomi dan inflasi harga 
yang berbeda selama masa kerja mereka.

Tabel Lampiran 2.1 menunjukkan dampak 
dari tiga kebijakan yang berbeda: tidak 
ada valorisasi, revaluasi yang sejalan 
dengan inflasi harga, dan revaluasi sejalan 
dengan dengan pertumbuhan pendapatan 
secara ekonomi. Tabel Lampiran 2.1 
mempertimbangkan berbagai cara untuk 
mengukur pendapatan untuk menghitung 
manfaat, dengan melihat periode dari tahun 
terakhir hingga 30 tahun. Skenario dasar, di 
panel atas (w) 2 persen. Penghasilan individu 

(g) diasumsikan tumbuh sejalan dengan 
rata-rata ekonomi secara keseluruhan. 
Hasil untuk hak pensiun dinormalisasi 
menjadi 100. Jika gaji terakhir digunakan 
untuk menghitung manfaat, valorisasi 
tidak relevan dan pensiun adalah 100. 

Merevaluasi penghasilan individu 
tahun sebelumnya sesuai dengan 
pertumbuhan pendapatan rata-rata 
secara ekonomi juga menghasilkan 
pensiun 100, terlepas dari jumlah 
tahun yang dipertimbangkan dalam 
perhitungan manfaat. (Hasil ini didorong 
oleh asumsi bahwa pendapatan individu 
tumbuh sejalan dengan rata-rata 
pertumbuhan ekonomi.)
Dua kebijakan lainnya menghasilkan 
pensiun yang lebih rendah, sekali lagi gaji 
terakhir digunakan untuk menghitung 
manfaat. Misalnya, valorisasi harga 
dan ukuran penghasilan 10-tahun 
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menghasilkan pensiun 8,5 persen lebih rendah dari gaji terakhir 
atau angka valorisasi pendapatan. (Hasil ini didorong oleh asumsi 
bahwa pendapatan riil tumbuh sebesar 2 persen per tahun.) 
Jika tidak ada valorisasi — kebijakan ketiga dianalisis — maka 
hanya pendapatan nominal yang digunakan dalam formula 
manfaat. Hasilnya adalah manfaat yang jauh lebih rendah 
daripada di bawah dua kebijakan lainnya. Dengan ukuran 
pendapatan 10 tahun, manfaatnya hampir 18 persen lebih rendah 
dari gaji terakhir atau angka valorisasi pendapatan. Dengan 
periode rata-rata 30 tahun, hasilnya adalah manfaat pensiun 
yang hampir 45 persen lebih kecil.

Skenario dasar dinormalisasi sehingga manfaat dengan kebijakan 
gaji terakhir atau dengan valorisasi pendapatan adalah 100. 
Karena pendapatan riil diasumsikan tumbuh, valorisasi harga 
menawarkan manfaat yang lebih rendah ketika periode lebih 
lama dari gaji terakhir digunakan untuk menghitung manfaat. 
Dengan asumsi inflasi harga yang positif, manfaat akan lebih 
rendah tanpa menggunakan valorisasi dibandingkan dengan 
menggunakan valorisasi. 

Tabel Lampiran 2.1 pada panel dibawahnya menunjukkan hasil 

untuk hak pensiun ketika memvariasikan tiga asumsi untuk 
tiga variabel: upah, inflasi harga, dan pertumbuhan pendapatan 
individu.

Skenario alternatif pertama mengasumsikan bahwa pendapatan 
individu tumbuh 1 persen setahun lebih cepat daripada upah 
rata-rata secara ekonomi (dengan demikian, sekitar 3 persen 
pertumbuhan pendapatan riil per tahun untuk individu; 5,5 
persen secara nominal). Gaji rata-rata individu dipertahankan 
sama dengan kasus dasar: jadi, penghasilannya sekitar 16 
persen lebih rendah pada awal karier dan sekitar 16 persen lebih 
tinggi pada akhir karir. Dua variabel lainnya — inflasi harga dan 
pertumbuhan pendapatan secara ekonomi — tetap sama dengan 
skenario baseline. Manfaat menurun sejalan dengan jumlah 
tahun yang digunakan untuk menghitung manfaat dalam ketiga 
kebijakan. Dengan periode 30 tahun untuk mengukur pendapatan 
dan dengan valorisasi upah, manfaat adalah 87 persen dari mereka 
yang menggunakan basis gaji terakhir. Dengan menggunakan 
valorisasi harga dan tidak ada revaluasi dari penghasilan tahun-
tahun sebelumnya, akan menghasilkan manfaat yang lebih rendah 
dari valorisasi terhadap pendapatan. 
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Tidak ada valorisasi
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Tidak ada valorisasi
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Tidak ada valorisasi
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Tidak ada valorisasi
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Skenario dasar: w = 2 persen, p = 2.5 persen, g = 0

Pertumbuhan pendapatan di seluruh ekonomi yang lebih lambat: w = 1 persen, p = 2.5 persen, g = 0

Pertumbuhan pendapatan individu yang lebih cepat: w = 2 persen, p = 2,5 persen, g = 1 persen

Inflasi harga yang lebih tinggi: w = 2 persen, p = 5 persen, g = 0

Asumsi

w = rata-rata pertumbuhan pendapatan ekonomi secara keseluruhan, p = inflasi harga, g = pertumbuhan pendapatan 
individu, relatif terhadap rata-rata

1Tahun dalam ukuran 
pendapatan

5 15 252 10 20 30

Tabel Lampiran 2.1: Revaluasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya: hak pensiun di bawah empat skenario

Sumber: Perhitungan Staf Bank Dunia dengan model Apex, yang dikembangkan oleh Axia Economics
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