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Jaminan Sosial adalah Amanat Konstitusi
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Jakarta, Kompas - Sistem Jaminan Sosial

Nasional merupakan salah satu amanat pendiri bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Namun, hingga hampir 66 tahun kemerdekaan Indonesia dan kepemimpinan negara telah

beberapa kali berganti, hal itu belum tercapai.

Hal itu mengemuka dalam peluncuran buku dan diskusi Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan

Amanat Konstitusi yang ditulis Sulastomo, Selasa (21/6) di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam

(KAHMI Center) Jakarta.

Diskusi buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas ini menghadirkan pembicara Harry Tjan Silalahi

(mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung), Fachry Ali (pengamat politik), Didik J Rachbini (Ketua

Yayasan Paramadina), dan Dina Wisnu (akademisi Universitas Paramadina).

Harry mengatakan, jaminan sosial merupakan alasan awal kenapa Indonesia ingin merdeka. ”Dalam

pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan kemerdekaan adalah memajukan kesejahteraan umum dan

keadilan sosial. Tetapi ironis, cita-cita bangsa sampai sekarang belum tercapai,” katanya.

Harry mengatakan, Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 2000 mengusulkan agar dibentuk sistem

jaminan sosial. Saat itu, kondisinya dilatarbelakangi krisis moneter 1998.

Saat itu, kata Harry, Malaysia mampu mengatasi krisis tanpa pinjaman asing. Dugaannya, karena negeri

jiran itu memiliki tabungan sangat besar hasil jaminan sosial warganya.

Sebaliknya, Indonesia harus mencari pinjaman asing untuk bertahan dan nilai rupiah terpuruk dari sekitar

Rp 2.500 per dollar AS menjadi Rp 17.000 per dollar AS.

Tabungan warga negara

Harry menyatakan, Malaysia kini memiliki tabungan setara Rp 1.300 triliun hasil jaminan sosial warganya.

Adapun Indonesia hanya memiliki sekitar Rp 100 triliun yang dihimpun oleh PT Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Jamsostek).

Sulastomo mengatakan, pelaksanaan sistem jaminan sosial tidak sulit dilakukan. Penyebabnya,

Indonesia telah memiliki dasar beberapa lembaga asuransi sosial kesehatan seperti PT Jamsostek, PT

Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. ”Tidak sulit kalau ada kemauan politik,” katanya.



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan

pembentukan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Batas waktu pembentukan

tinggal 16 hari lagi.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembentukan BPJS jangka pendek (mengurusi kesehatan,

kecelakaan kerja, dan kematian) dan BPJS jangka panjang (pensiun dan hari tua). Namun, sampai saat

ini detail operasional dan pendanaan serta berbagai hal masih belum ada kesepakatan. (ICH)
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