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Landasan perlindungan sosial menjamin









Seluruh penduduk memiliki akses ke pelayanan kesehatan dasar

Semua anak mendapatkan jaminan pendapatan melalui bantuan berupa
dana tunai atau barang/pelayanan akses ke nutrisi, pendidikan dan
pengasuhan

Seluruh penduduk yang termasuk kelompok usia produktif yang tidak
mampu memiliki penghasilan yang memadai mendapatkan jaminan
pendapatan dasar (terutama bagi mereka yang sakit, tidak memiliki
pekerjaan, mengandung/melahirkan, dan menyandang disabilitas)

Seluruh penduduk berusia lanjut dan penyandang disabilitas
mendapatkan jaminan pendapatan melalui tunjangan pensiun dan
bantuan berupa jasa/barang



Apa yang Dimaksud Landasan Perlindungan Sosial?

Bantuan pendapatan (pensiun, bantuan
untuk anak)

- Anak

- Penduduk usia produktif yg
tidak bisa memiliki pendapatan

yg memadai, termasuk
pengangguran, pekerja paruh

waktu, dan pekerja miskin

- Penduduk usia lanut dan
penyandang disabilitas

Landasan perlindungan sosial (LPS): berbagai kebijakan sosial terintegrasi untuk
melindungi dan memberdayakan masyarakat pada beragam siklus kehidupan

Perumahan, 
air, sanitasi

Kesehatan

Pendidikan

Jaminan
ketersediaan
makanan & 
nutrisi

Kebijakan yg
mendukung
pengusaha & 
akses ke
pekerjaan
produktif

Source: Social protection floor for a fair and inclusive globalization: Report of the Advisory Group chaired by 
Michelle Bachelet Convened by the ILO with the collaboration of the WHO, 2011.



LPS  sebagai strategi perluasan
perlindungan sosial

Tingkat 
perlindungan

Miskin Sektor informal Lain Sektor Formal

Ini adalah landasan perlindungan sosial:
Hak minimum atas jaminan sosial

Dua dimensi strategi perluasan: 
horizontal – mencakup sebanyak mungkin penerima,
vertikal – menyediakan perlindungan yang lebih baik



LPS: Relevansi dengan Kemiskinan Anak?

Pendekatan Lintas
Generasi

Menekankan
karakteristik
kemiskinan
lintas dimensi

Mendukung
program sosial
yang lebih luas
yang memberi
kesempatan bagi
rumah tangga
untuk mengurangi
beban finansial
dalam mengasuh
anak, misalnya
pemberian
pensiun, program 
mata pencaharian

Program yang 
didesain
berdasarkan
konteks nasional –
berbagai
pengalaman
kerentanan dan
deprivasi

Pentingnya isu
persediaan dan
pengembangan
program/kebijakan



Langkah-langkah dalam Dialog 
Nasional Berbasis Asesmen (ABND)

Strategi
Pemerintah

Langkah 1: Mengembangkan Matriks 

Asesmen Provisi yang ada Celah & Tantangan
Rekomendasi

Skema Tinjauan Kebijakan Implement
asi

Kesehatan

Anak

Usia
Produktif

Usia 
Lanjut

Mengidentifikasi situasi
perlindungan sosial di
sebuah negara

Empat jaminan 
LPS

Mengidentifikasi
celah kebijakan & 
isu implementasi
terkait
penyelesaian LPS

Opsi 
kebijakan 
prioritas yg 
ditentukan 
melalui 
dialog 
nasional



Hasil Matriks Perlindungan Sosial

 Tunjangan anak bagi pegawai pemerintah
 Bantuan persalinan bagi veteran
 Voucher untuk pelayanan kesehatan

reproduksi
 Bantuan untuk anak yatim, penyandang

disabilitas, bermasalah, dan pecandu
narkoba
 Program untuk mencegah anak menjadi

pekerja
 Program penyediaan makanan di sekolah
 Beasiswa bagi anak miskin

Thailand: ABND

 Hibah untuk anak
 Pendidikan gratis 15 tahun
 Hibah dana pendidikan bagi pegawai

pemerintah
 Program ad hoc untuk menyediakan

beasiswa, pinjaman, atau bantuan
dalam bentuk jasa/barang (misalnya
penyediaan makanan di sekolah, 
distribusi makanan).

Indonesia: ABND

 Hibah untuk sekolah bagi anak miskin
 Program pendidikan provinsi
 Bantuan tunai bersyarat untuk ibu hamil

dan anak
 Program pengurangan pekerja anak
 Bantuan tunai bersyarat untuk anak dgn

masalah sosial
 Subsidi bahan makanan pokok
 Program penyediaan makanan di sekolah
 Program wajib vaksinasi dasar

Vietnam: ABND

 Pelayanan dasar gratis (air, listrik) 
untuk penduduk dari etnis
minoritas

 Pembebasan/potongan/bantuan
iuran sekolah bagi siswa miskin

 Bantuan untuk anak dari etnis
minoritas

 Beasiswa bagi mahasiswa miskin
 Pelayanan kesehatan gratis bagi

anak di bawah usia 6 thn

Pengeluaran
Perlindungan Sosial
kebanyakan
diperuntukkan bagi
pelayanan kesehatan
bersubsidi dan jaminan
sosial bagi pegawai
negeri, veteran perang. 
Program lain dalam
lingkup yg lebih kecil
dan didanai oleh ODA

Landasan hukum yg
kurang tegas untuk
berbagai program; banyak
program yg tidak
menyasar penduduk yg
paling membutuhkan; 
pendidikan gratis tapi
kualitas dipertanyakan; 
kurang info mengenai
program berjalan; kurang
M&E yg efektif.

Ketercakupan terbatas; 
data & penetapan
sasaran bermasalah; 
koordinasi program harus
lebih baik; pengelolaan
program dan penyaluran
bantuan bermasalah

Implementasi kebijakan
penanggulangan
kemiskinan yg tidak
tuntas; kurang kesadaran
ttg kebijakan; tidak ada
data penerima bantuan
terpadu; sumber daya
terbatas, tersebar di
antara begitu banyak
program.



Recommendations for completing SPFs for children

• Kualitas pelayanan kesehatan meningkat

• Implementasi asuransi kesehatan sosial bagi pekerja sektor formal

• Ketercakupan program pensiun yg lebih luas

• Bantuan tunai untuk perempuan hamil dan ibu yg mempunyai anak kecil

• Bantuan tunai anak miskin ATAU tunjangan anak universal

Kamboja

• Perluasan program bantuan tunai bersyarat

• Peningkatan penyedia layanan, misalnya kualitas kesehatan, pendidikan

• Penggabungan program beasiswa dgn program lain yg relevan

• Penetapan sasaran yg lebih baik untuk program subsidi

• Tunjangan anak universal

Indonesia
• Memberi bantuan persalinan

• Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan untuk anak, misalnya 
memperkenalkan pelayanan perkembangan anak usia dini, meningkatkan 
kualitas pendidikan

• Perluasan atau penambahan paket jaminan sosial

• Hibah universal untuk anak

Thailand

• Akses ke pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk

• Paket tunjangan anak universal atau bersasaran, termasuk pelayanan pendidikan
tambahan untuk daerah-daerah yg memerlukan serta program penyediaan
makanan di sekolah

Viet Nam



Terima kasih!

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 
Rachael Chadwick

ILO Jakarta Office

Tel:+62 21 3913112, Fax:+62 21 3100766

E-mail: chadwick@ilo.org

www.ilo.org/jakarta/




