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TENTANG UUD 1945 SEBAGAI ‘WELFARE CONSTITUTION’ 

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 

 

(1) 

Di semua negara di seluruh dunia, dan juga di Indonesia, trend menguatnya peran dunia 

usaha dalam pembangunan bangsa di era globalisasi dan pasar bebas membutuhkan evaluasi 

menyeluruh tentang pola hubungan kerja yang adil dan layak bagi kemanusiaan. Fenomena trias 

politika yang terdiri atas negara (state), masyarakat madani (civil society) dan dunia usaha atau pasar 

(market) yang saling memiliki hubungan antar peran secara seimbang dan saling imbang-

mengimbangi merupakan suatu kenyataan di zaman sekarang. Karena itu, ketiganya saya namakan 

‘trias-politica’ baru yang juga harus tunduk kepada prinsip hubungan saling mengendalikan dan 

saling mengimbangi (checks and balances) dalam arti yang lebih luas. Perkembangan demikian itu 

harus pula diikuti oleh upaya reformasi, restrukturisasi  dan refungsionalisasi pada tingkat mikro 

kelembagaan, baik pada sisi internal institusi-institusi dunia usaha, institusi negara, dan institusi 

masyarakat itu masing-masing maupun antar institusi dan antar ketiga sektor itu. Reformasi 

kelembagaan itu diperlukan agar efektifitas dan efisiensi fungsi-fungsi kelembagaan di masing-

masing sektor berkembang menjadi lebih atau menjadi semakin mencerminkan keadilan struktural 

dengan orientasi memperdekatkan jarak ketimpangan vertikal dan horizontal. Dengan demikian cita-

cita kebangsaan Indonesia yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. 

 

(2)  

Pembangunan ekonomi, bagaimanapun memerlukan dukungan kelembagaan dan sistem 

norma – baik sistem hukum (rule of law) maupun sistem etika (rule of ethics) -- yang mengatur dan 

mengarahkan secara efektif dan efisien agar tujuan kesejahteraan yang adil dan merata dapat 

dicapai dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi 

harus tunduk kepada kesepakatan hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar 

desain hukum konstitusi (constitutional law) dan etika konstitusi (constitutional ethics) yang harus 

menjadi landasan sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Itu sebabnya, 

UUD 1945 – tidak seperti Konstitusi banyak negara barat seperti Konstitusi Amerika Serikat yang 

tidak mengatur pasal-pasal perekonomian -- mengatur norma perekonomian tersebut secara 

tersendiri dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Karena itu, UUD 

1945 selain merupakan Konstitusi Politik juga saya namakan Konstitusi Ekonomi dan bahkan 

Konstitusi Sosial. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Konstitusi Negara 

Kesejahteraan atau ‘Welfare Constitution’. Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi 

pembebas (liberating constitution) dan sekaligus pemersatu (integrating constitution) bangsa), yaitu 

sebagai “a constitution of liberation (liberty) and integration (fraternity)” untuk keadilan (equality) 

dan kemakmuran (properity) atau kesejahteraan yang adil. Ia adalah konstitusi yang membebaskan 

rakyat Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam ikatan 

persatuan dalam keragaman atau ‘Bhinneka-Tunggal-Ika’ (Unity in Diversity). Kebebasan dan 

persatuan atau kerukunan hidup bersama itu tidak lain kita butuhkan untuk mewujudkan cita-cita 
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keadilan sosial atau keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai 

cermin kemajuan dan ketinggian peradaban bangsa di masa depan. 

 

(3) 

Oleh sebab itu, pelbagai kebijakan ekonomi yang dikembangkan harus mempertimbangkan 

aspek-aspek kelembagaan dalam arti luas, yaitu mencakup (i) institusi-institusi yang bekerja di sektor 

publik atau negara, di sektor masyarakat, dan di lingkungan dunia usaha, (ii) dan pelbagai perangkat 

hukum dan kelembagaan hukum, serta (iii) budaya dan tradisi etika beserta infra-struktur 

pendukungnya yang diharapkan berfungsi dengan baik untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan 

yang adil dan merata itu. Salah satu alat pengukur dalam rangka sistem kontrol yang perlu 

dipertimbangkan untuk dibangun dan dikembangkan di lingkungan sistem kelembagaan pendukung 

itu adalah indeks ketimpangan. Secara makro, alat pengukur tersebut dapat berupa instrumen 

indeks gini ratio, sedangkan secara mikro dapat pula diperkenalkan kemungkinan indeks penghasilan 

tertinggi dan terendah di tiap institusi kerja di ranah negara, masyarakat, maupun pasar. Dengan 

adanya indeks pengukur dimaksud, kebijakan yang mengarahkan upaya memperdekat jarak 

ketimpangan dapat terus menerus diperbaiki dari waktu ke waktu. 

 Berapa kali lipatkah nilai penghasilan Presiden Republik Indonesia apabila dibandingkan 

dengan penghasilan seorang pekerja rumah tangga? Berapakah penghasilan (take-home pay) 

seorang Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Direktur Utama perusahaan swasta 

bilamana dibandingkan dengan dengan petugas satuan pengamanan (Satpam) di BUMN atau 

perusahaan tersebut? Perbandingan lebih lanjut dapat pula dilihat antara penghasilan pemilik 

(share-holder) perusahaan dengan penghasilan para pekerja. Apakah benar, negara tidak berwenang 

mengatur pola hubungan yang adil dan realistis dalam hubungan vertikal antar penghasilan di 

lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat dicapai suatu derajat  perbedaan 

struktural yang wajar, adil, dan layak bagi kemanusiaan? Mengapa struktur penggajian petinggi Bank 

Indonesia, misalnya, harus mengikuti standar gaji petinggi bank sentral di Amerika Serikat atau 

negara lain, sehingga timbul ketimpangan pula dalam besaran penghasilan petinggi Bank Indonesia 

yang bahkan lebih tinggi daripada penghasilan Presiden Republik Indonesia. Seharusnya seluruh 

sistem renumerasi, penggajian, dan tingkat penghasilan orang Indonesia di Indonesia sendiri diukur 

berdasarkan pertimbangan analisis struktural dalam konteks Indonesia sendiri, sehingga sila keadilan 

sosial dalam Pancasila dapat dipraktikkan dalam kenyataan. 

 

(4) 

UUD 1945 adalah Konstitusi Ekonomi (Economic Constitution) dan sekaligus Konstitusi 

Kesejahteraan Rakyat (Welfare Constitution). Sila ke-2 Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan 

beradab”, dan sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pasal 33 ayat (1) UUD45 

“Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, 

termasuk dalam pengertian mikro dalam hubungan kerja industrial, setiap unit usaha merupakan 

suatu kesatuan susunan usaha yang berdasar atas kekeluargaan atau kebersamaan atau hubungan 

kemitraan (partnership). Karena itu, jika dikaitkan dengan persoalan hubungan antara pekerja dan 



3 
 

pengusaha, maka UUD 1945 sebagai Konstitusi Ekonomi Indonesia tidak hanya berpihak kepada para 

pengusaha, tetapi juga kepada para pekerja. UUD 1945 bahkan juga dapat disebut sebagai konstitusi 

para pekerja Indonesia, “the Workers’ Constitution”. Pasal 27 (2) UUD45 “Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D (2) “Setiap orang 

berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja”. Pasal 28E (1) “Setiap orang bebas ... memilih pekerjaan....”. Pasal 28G (2) “Setiap orang 

berhak untuk bebas dari ... perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia...”. Pasal 28H 

(1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,....”. Pasal  28I (1) “... hak untuk tidak 

diperbudak, .... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.  

 

(5) 

Untuk itu, semua kebijakan legislatif dalam arti kebijakan ekonomi nasional yang dituangkan 

dalam bentuk undang-undang haruslah diabdikan untuk memperdekat jarak dan jurang tingkat 

kesejahteraan antara pengusaha dan pekerja Indonesia. Kebijakan ekonomi nasional dan daerah di 

seluruh Indonesia haruslah berisi kebijakan kesejahteraan untuk para pekerja (welfare policy for the 

workers). Untuk itu, perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh: 

a. Bahwa paradigma kebijakan yang memperlakukan pekerja faktor produksi perlu diubah dengan 

menjadikan pekerja sebagai atau mitra atau partner produksi;  

b. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Sistem Tenaga Kerja (Jamsostek), dan Sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional (Jamkesnas) telah dikukuhkan dengan undang-undang, tinggal lagi 

diimplementasikan dengan benar dan bersungguh-sungguh untuk memberikan jaminan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia; 

c. Partisipasi dalam quasi-kepemilikan usaha untuk kesejahteraan, self-belongingness, dan 

produktifitas yang dibagikan tiap tahun berdasarkan prosentase dari laba bersih perusahaan 

sebagai tunjangan kemitraan (partnership allowance or profit sharing allowance); 

d. 12 years universal and compulsary education plus insentives and scholarship for higher education 

consists of 3 levels (i) College of 2 years, (ii) S1 of 2 years, (iii) S2 or 2 years & (iv) S3 of 3 years. 

Begin 6 years + 12 years  + 2 + 2 + 2 + 3 = 27 tahun = longer education; 

e. Setiap pengusaha diharuskan untuk bertanggungjawab dalam mengusahakan adanya sistem 

pendidikan dan pelatihan dalam pekerjaan (occupational education and in-house training) di tiap-

tiap perusahaan sesuai dengan tingkat perkembangan usaha dan kemampuan perusahaan; 

f. Larangan pekerja anak dan remaja usia di bawah 18 tahun harus diterapkan dengan tegas dengan 

dukungan yang sungguh-sungguh aparatur penegak hukum; 

g. Kebijakan pensiun di lingkungan pegawai negeri dan pekerja swasta juga harus diperbaiki untuk 

mempercepat pergantian sehingga peluang kerja dapat dipegilirkan secara lebih cepat di antara 

penduduk usia produktif di bawah 50 tahun untuk PNS dan 60 tahun untuk swasta. (Early and 

younger retirement untuk PNS 50 years, untuk pekerja swasta 60 years); 

h. Kebijakan lebur harus lebih diperbanyak dan waktu kerja dikurangi, sehingga kesempatan kerja 

makin terbuka bagi lebih banyak orang berdasarkan sistem pergantian kerja (working shift) untuk 

menjamin produktifitas usaha yang terus meningkat dengan teratur. (More vacation, less working 

days, and working shift schedule); 
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i. Menjelang usia pensiun, PNS dan pekerja swasta diberi kesempatan untuk mengikuti ‘retraining’ 

kewirausahaan (enterpreneurship) untuk selanjutnya masuk ke dunia kerja dan usaha mandiri, 

atau menjadi; 

j. Guru, politisi (directly elected officials) dan pelaku usaha tidak dibatasi usia pensiun, sehingga 

para pensiunan dapat terjun menjadi guru, politisi atau pelaku usaha. 

 

(6) 

Sebagai catatan akhir, dapat dikatakan bahwa: (i) dengan tingkat penghasilan yang terus 

meningkat, dan jaminan sosial, serta jaminan kesehatan yang lebih pasti; (ii) penting meningkatkan 

pemerataan kesempatan dan perluasan daya tampung tenaga kerja melalui kebijakan:(a) older to 

start working, (b) early retirement, (c) longer vacations, (d) shorter week days, yang diimbangi 

dengan kebijakan (iii) longer services in the market and the society as (a) political elected leaders, (b) 

businessmen/independent professionals, or (c) teachers/lecturers. 
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