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39 Peraturan Perundangan Perlu Diharmonisasikan dengan UU SJSN
Pemahaman UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN) saat ini masih multi tafsir dan menjadi perdebatan
tentang isi dan makna UU tersebut, disamping terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 07/PUUIII/2005 tentang perlu dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur badan penyelenggara
jaminan sosial.

AA. Oka Mahendra
Pemahaman UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN) saat ini masih multi tafsir dan menjadi perdebatan
tentang isi dan makna UU tersebut, disamping terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 07/PUUIII/2005 tentang perlu dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur badan penyelenggara
jaminan sosial.
Kondisi ini perlu dibenahi dengan melakukan pemetaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang yang
berkaitan dengan pengimplementasian UU SJSN sehingga dapat terintegrasi. Skema pemetaan peraturan perundangundangan terkait jaminan sosial dapat digambarkan sebagai berikut :
Hasil pemetaan di atas memperlihatkan 39 (tiga puluh sembilan) peraturan perundangan di bidang jaminan sosial, yang
terdiri dari 15 (lima belas) Undang-Undang (UU), 17 (tujuh belas) Peraturan Pelaksana (PP), dan 7 (tujuh) Keputusan
Menteri (KepMen)/Peraturan Menteri (PerMen). Dari 15 (lima belas) UU yang teridentifikasi, 14 (empat belas) UU lahir
sebelum UU SJSN.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pemetaan dan telaah mendalam adalah sebagai berikut:
- Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas badan penyelenggara disamping UU
SJSN adalah masing-masing badan penyelenggara mempunyai dasar hukum tersendiri. Peraturan Perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing badan penyelenggara dianggap masih sejalan dengan UU SJSN
meskipun diakui adanya beberapa perbedaaan.
- Terdapat 4 (empat) kebijakan Pemerintah yang perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan maupun best practice sebagai berikut :
- Pendanaan Pensiun PNS dengan current cost financing.
- Iuran Pemerintah untuk pensiun PNS sampai saat ini belum dibayar.
- Iuran pensiun PNS yang berakhir sebelum waktu pensiun atau berhenti tidak dengan hormat tidak dikembalikan
kepada PNS yang bersangkutan.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1241/Menkes/SK/2004 tentang Penugasan PT ASKES (Persero) dalam
Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat miskin menghadapi 2 masalah yaitu:
- Perbedaan data Masyarakat miskin Versi BPS dengan Versi Pemda
- Prosedur Pencairan Dana
- Beberapa Permasalahan yang dihadapi Badan Penyelenggara dan Perusahaan Asuransi sebagai berikut:
- Arsitektur Sistem Pensiun, Asuransi Sosial dengan sistem jaminan sosial perlu ditata, agar mudah diikuti dan tidak
membingungkan.
- Belum ada Lembaga Jaminan Sosial Dasar untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat
khususnya golongan bawah dan sektor informal.
- Lemahnya law enforcement peraturan perundang-undangan.
- Masih ada perbedaan pendapat mengenai pengertian prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial
nasional.
- Status hukum Badan Penyelenggara jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi apakah masih terjamin karena
dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
- Konsep negara hukum, desentralisasi dan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara RI Tahun 1945, maka:
- Dalam masa reformasi telah terjadi empat kali perubahan konstitusi untuk menegaskan pemisahan kekuasaan dalam
negara dengan sistem chek and balance. Reformasi juga mengakhiri pemerintahan yang otoriter dan sentralistis.
- Indonesia menurut UUD Negara RI tahun 1945 adalah negara hukum. Prinsip negara hukum yang dianut dalam
konstitusi tidak bisa dipisahkan dengan tujuan pembentukan Pemerintah Negara RI, sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Karena itu konsep negara hukum yang dianut adalah konsep walfare state
atau konsep negara kesejahteraan.
- Negara RI adalah negara kesatuan dengan desentralisasi.
UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa Negara RI adalah negara kesatuan dengan desentralisasi. Menurut
Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal
nasioanal, agama. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib
adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan
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kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangakan urusan yang bersifat pilihan berhubungan erat
dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.
- Sistem Pemerintahan menurut UUD Negara RI tahun 1945 adalah sistem presidensial. Meskipun secara konstitusional
Indonesia menganut sistem presidensial, namun dalam praktek belum ditemukan titik keseimbangan hubungan antara
lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Dalam masa transisi sekarang ini pendulum kekuasaan politik berayun
kearah legislatif setelah selama 3 (tiga) dasawarsa kekuasaan Orde Baru kekuasaan pemerintahan lebih berat ke
eksekutif.
- Berdasarkan pemetaan di atas serta mengingat sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar
Negara RI Tahun 1945, analisa terhadap SJSN dalam perspektif hukum adalah:
- Pengertian beberapa istilah dibidang SJSN berbeda-beda antara UU yang satu dengan yang lain misalnya :
- Pengertian jaminan sosial dalam UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dengan UU
No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
- Pengertian &rdquo;Asuransi Sosial&rdquo; dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan
pengertian &rdquo;Program Asuransi Sosial&rdquo; dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
- Selanjutnya diuraikan secara garis besar pokok-pokok isi 15 (lima belas) UU yang berkaitan dengan SJSN dan 17
(tujuh belas) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan. UU yang secara khusus
mengatur jaminan sosial untuk kelompok masyarakat tertentu menentukan jenis programnya yang tidak selalu sama
dengan program sebagaimana ditentukan dalam UU SJSN.
Untuk mengimplementasikan UU SJSN, terdapat berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:
- Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial belum dilaksanakan secara optimal karena :
- Program Pemerintah dibidang kesehatan dan peningkatan perlindungan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum
dalam PP No. 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional 2004-2009 belum diarahkan untuk memantapkan dan
mengembangkan kapasitas kelembagaan perluasan program dan peningkatan kualitas pelayanan jaminan sosial.
- Prolegnas 2007 belum memprioritaskan penyusunan undang-undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004
- Kabinet lebih fokus pada konsolidasi internal, penanganan masalah politik dan penanggulangan bencana.
- Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan Sistem Jaminan Sosial Nasional masih lemah.
- Terdapat 26 (dua puluh enam) pasal dalam UU SJSN yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan, yaitu:
- 1 (satu) UU, 11 (sebelas) PP, 10 (sepuluh) PerPres, dan 3 (tiga) peraturan perudang-undangan lainnya. Sampai
sekarang belum ada peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU SJSN yang sudah ditetapkan.
- Pembentukan DJSN sangat mendesak. Sampai saat ini ketua dan keanggotaan DJSN belum diangkat oleh Presiden.
- Putusan MK (perkara No. 07/PUU-III/2005) menegaskan kembali pasal 52 ayat (3) UU SJSN bahwa semua ketentuan
yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu disesuaikan dengan Pasal 5 UU SJSN paling
lambat tanggal 19 Oktober 2009. Pembentukan badan penyelenggara daerah dapat dilakukan dengan Peraturan Daerah
tetapi tetap dalam kerangka UU SJSN.
- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Pelaksananya
memerintahkan pelaksanaan harmonisasi peraturan perudang-undangan. Dengan demikian harmonisasi peraturan
perundang-undangan di bidang SJSN secara vertikal dan horizontal harus dilaksanakan dengan dasar:
- Peraturan Perundang-undangan merupakan satu system.
- Peraturan Perudang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perun dang-undangan yang lebih tinggi dapat
diuji oleh lembaga yudikatif, untuk menjamin pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan taat asas. Hal-hal
yang perlu diharmonisasikan antar UU terkait meliputi prinsip-prinsip, program, kepesertaan, iuran, badan penyelenggara
dan teknik penyusunan.
Download Laporan Teknis Selengkapnya :
Indonesia
English

http://sjsn.menkokesra.go.id

Menggunakan Joomla!

Generated: 31 October, 2014, 10:24

