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Anak-anak memiliki hak untuk
memperoleh perlindungan sosial

• Konvensi Hak-hak Anak:
• “setiap negara harus mengakui hak-hak setiap anak untuk memperoleh manfaat dari

perlindungan sosial, termasuk asuransi sosial dan harus mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk mencapai realisasi yang penuh dari hak ini sesuai dengan peraturan
perundangan nasional mereka”

• UUD 1945:
– Pasal 28H, Ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

– Pasal 34, Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan. 

• UU 2004/40:
• Mendefinisikan jaminan sosial sebagai “suatu bentuk perlindungan sosial untuk

memastikan seluruh penduduk mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar
minimumnya.”



Perlindungan sosial terdiri dari 3 
instrumen dasar



Seberapa besar tantangan kemiskinan
anak di Indonesia?

Sources: OECD Social Expenditure Database and SMERU/UNICEF 

Tingkat kemiskinan adalah konsep yang relatif arbitrary



Banyak rumah tangga keluar dari dan masuk
ke dalam kemiskinan dalam waktu singkat

Tingkat kemiskinan tidak sama dengan jumlah orang miskin

• 35% anak-anak usia 0-5  tahun dikategorikan ‘pendek’
• 55.5% anak-anak mengalami deprivasi di dua dimensi status gizi

Sources: World Bank (2012)
Smeru/UNICEF



Dinamika kemiskinan terkait dengan resiko yang 
dihadapi seseorang sepanjang hidupnya, yang 

berdampak pada anak-anak

Generasi yang berbeda
terkait satu sama lain:

• 31% lansia memberi
dukungan finansial
kepada rumah tangga
(RT) lain

• Rata-rata Rp.950,000 
per tahun in 2007

• Akan tetapi: 57% lansia
menerima transfer dari
RT lain

• Rata-rata 
Rp.1,580,000 kepada
lansia perempuan dan
Rp.260,000 kepada
lansia laki-laki

Source: IFLS 2007



Anak-anak usia 0-12: siapa yang harus
dijangkau oleh skema perlindungan sosial?

Sangat miskin
pada saat ini

Miskin dan
rentan



Perdebatan ideologi tentang bentuk perlindungan
sosial di negara-negara berkembang

Dua paradigma yang sangat berbeda:

•Bantuan kepada orang miskin

• Hanya menargetkan orang yang sangat miskin

• Bentuk perlindungan sosial yang sangat lebih murah

•Perlindungan sosial yang inklusif

• Manfaat langsung kepada berbagai kelompok umur berdasarkan
siklus hidup, dengan tingginya – dan seringnya – penggunaan
skema cakupan universal

• Membutuhkan investasi yang signifikan lebih tinggi

• Pendekatan ini sangat terkait dengan pandangan dalam sistem
perpajakan



Paradigma di negara-negara maju telah bergeser
dari ‘bantuan untuk orang miskin’ ke ‘pendekatan

siklus hidup’ pada abad 19

Akan tetapi, tetap ada perbedaan ideologi dalam pendekatan siklus hidup yang bisa
dilihat dalam perbedaan tingkat pengeluaran dan penargetan beberapa skema



Bertambahnya jumlah negara berkembang yang 
bergerak ke arah pendekatan siklus hidup yang 

inklusif
Afrika Selatan
biaya = 3% dari PDB

58% anak-anak menerima ‘tunjangan anak’

Brazil
biaya = 5% dari PDB

63 % anak-anak menerima ‘tunjangan anak’

Brazil includes costs of civil service pension at 2% of GDP



Korelasi antara belanja yang lebih tinggi untuk anak-
anak dan tingkat kemiskinan anak yang lebih rendah

di negara maju



Faktor kunci dalam penargetan adalah
pemilihan skema cakupan

Pilihan ada di antara biaya dan efektivitas

Skala menunjukkan cakupan skema diantara populasi yang berhak (eligible population)
Angka di dalam kotak menunjukkan persentase dari 20% termiskin yang tidak masuk dalam target



Jadi, sangat mungkin bagi Indonesia untuk bergerak
ke arah perlindungan sosial yang berdasar

pendekatan siklus hidup yg inklusif

• Komponen inti dapat mencakup:
• Pensiun hari tua

• Tunjangan Disabilitas

• Tunjangan anak

• Ketiganya dapat diperkenalkan dalam periode 10-20 tahun

• Diuji disini tunjangan anak universal sebesar Rp.100.000 per 
bulan:
• 0-4 tahun

• 0-7 tahun

• 0-12 tahun



Dampak beberapa opsi tunjangan anak
terhadap ‘poverty gap’ (Rp.100,000 per bulan)

Skema Universal
Dampak terhadap RT penerima dan

populasi nasional

Perbandingan skema
Universal & Bertarget

Dampak terhadap RT penerima



Cakupan dari tunjangan anak
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Cakupan dari skema universal Cakupan dari skema universal dan
bertarget untuk usia 0-4 tahun

Cakupan penduduk miskin
tinggi di desil menengah Cakupan penduduk

miskin rendah pada
desil menengah oleh

skema bersasaran



Biaya dari skema-skema tersebut, % PDB 
(Rp.100.000 per bulan kecuali untuk 0-16 Rp.50.000 per month)

Biaya tunjangan anak
dari 2013 hingga 2050

Perbandingan dengan
negara-negara berkembang lain

Assume past  20 year trend growth of 3.2% GDP per capita



Kemampuan untulk membiayai (‘affordability) 
tergantung kepada ekonomi politik dari

desain penargetan

Biaya skema pensiun di negara berkembang:

Skema inklusif membangun aliansi antara penduduk sangat miskin dan
mereka yang ada di desil menengah: menjadi kebijakan yang populis dan, 
pada akhirnya pemerintah berinvestasi di situ



Pada akhirnya, semuanya adalah tentang
perpajakan!

Subsidi BBM  di tahun 2011 sebesar 2% dari PDB
• subsidi ini akan dengan mudah digunakan untuk membiayai tunjangan anak, 

pensiun dan tunjangan disabilitas

Pendapatan pemerintah, persentase PDB:



Mari kita bayangkan! Tunjangan anak untuk usia
0-12 tahun & pensiun untuk semua

(tunjangan anak sebesar Rp.100.000 per bulan pensiun sebesar Rp.300.000 per bulan)

Dampak pada
tingkat kemiskinan

Cakupan berdasarkan desil
kesejahteraan

Biaya:
• Tunjangan anak+pensiun usia 60+ = 1.6% dari PDB

• Tunjangan anak+pensiun 65+ = 1,3% dari PDB (sama dgn Lesotho yg

berinvestasi hanya pada program pensiun)



Kesimpulan
• Apakah Indonesia berada pada persimpangan kebijakan perlindungan sosial?

• Apakah perlu memilih antara meneruskan perlindungan sosial dengan
pendekatan bantuan orang miskin atau mulai bergerak ke pendekatan siklus
hidup yang inklusif?

• Paradigma baru dalam perlindungan sosial itu mungkin (untuk dilaksanakan) 
meskipun akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk implementasinya

• Tunjangan anak bisa dimulai dari usia 0-4 dan pensiun mulai pada 70+ tahun

• Biaya hanya akan sebesar 0.6% dari PDB tetapi kesenjangan kemiskinan nasional
akan turun sebesar 30%

• Nepal – negara yang sangat lebih miskin – telah bergerak ke arah ini, 
menginvestasikan 0.8% PDBnya untuk tunjangan lansia, janda, penyandang
disabilitas dan anak

• Apakah ini bukan jalan yang lebih berpotensi untuk mereformasi subsidi BBM?


