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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 

jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 

kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, 

sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah Negara Indonesia 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 jaminan sosial juga disebutkan pada pasal 28 H ayat (3) menyatakan 

bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.  

Kemudian pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa negara mengembangkan 

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang 

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat (2) 

meletakkan jaminan sosial sebagai elemen penyelenggaraan perekonomian 

nasional dan kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang 

tersebut selanjutnya, pada akhir tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan 

Undamg-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Undang-Undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang 

perubahan pasal 34 ayat (2) yang kini berbunyi negara mengembangkan sistem 
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jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah 

dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  

Pemerintah juga berkewajiban menyediakan jaminan sosial secara 

menyeluruh dan mengembangkan penyelengaraan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh masyarakat. Bentuk dari program jaminan sosial yang diselenggarakan 

menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara umum bagi 

seluruh masyarakat terdiri dari empat program, yaitu jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Sedangkan khusus untuk 

elemen masyarakat yang perlu dilindungi adalah tenaga kerja, yang mana bentuk 

perlindungan tenaga kerja terdiri 2 hal yaitu perlindungan dari 

perusahaan/pengusaha dan perlindungan oleh Pemerintah yang wajib 

diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bentuk 

perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha atau 

perusahaan yang memperkerjakan yaitu yang diatur dalam Pasal 86 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagkerjaan yang menyebutkan setiap 

pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan 

dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan 

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

Tidak hanya itu saja tenaga kerja juga mendapat perlindungan berupa 

jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam pasal 99 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, yang juga meliputi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan 

bentuk penyelenggaraan jaminaan sosial dari pemerintah adalah (BPJS) Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mana terdiri dari dua bentuk yaitu BPJS 

Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan hanya menyelnggarakan 

program jaminan kesehatan sedangakan BPJS ketenagakerjaan 

Menyenlenggarakan program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan 

pensiun dan jaminan kematian.  

Berdasarkan data BPJS Kesehatan dan laporan pengelolaan program 

(audited) 2015 BPJS ketenagakerjaan sampai dengan Desember 2015, cakupan 

kepesertaan program Jaminan kesehatan nasional berjumlah 156.790.287 peserta. 

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah peserta BPJS Kesehatan meningkat 

sebesar 17,51% yaitu dari 133.423.653 jiwa pada tahun 2014 menjadi 

156.790.287 jiwa pada tahun 2015
1
. Pada jaminan kecelakaan kerja mulai 31 

Desember 2015 terjadi kasus sebanyak 110.285 kasus dengan kasus kecelakaan 

kerja tertinggi ada di Kanwil Jawa Barat dengan jumlah kasus 22.559, begitu pula 

kasus cacat tertinggi tercatat di Kanwil Jawa Barat sejumlah 492 kasus, sedangkan 

untuk kasus kematian tertinggi karena kecelakaan kerja terjadi di DKI Jakarta 

sejumlah 76 kasus. Sementara untuk jaminan pensiun sejak 1 juli 2015 sampai 

dengan 31 desember 2015 terjadi kasus sebanyak 249 kasus.  

Kasus pensiun tertinggi adalah pensiun normal sebanyak 120 kasus, 

kemudian diikuti kasus pensiun Janda/Duda sebanyak 98 kasus, pensiun orang tua 

sebanyak 23 kasus, serta pensiun anak sebanyak 8 kasus. Kasus pensiun tertinggi 

tercatat di Kanwil Jawa Barat sejumlah 78 kasus. Yang terakhir jumlah kasus 

klaim pengambilan JHT pada periode Januari sampai dengan Desember 2015 

                                                           
1
 Untung Suseno Sutarjo. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015. Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia. Hlm. 90 
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adalah sebanyak 1.689.180 kasus dengan klaim tertinggi pengambilan JHT ada di 

Kanwil Jawa Barat sebanyak 336.844 kasus atau 19,94% dari total kasus JHT 

nasional dan klaim terendah pengambilan klaim JHT ada di Kanwil Banuspa yaitu 

hanya 41.593 kasus atau 2,46% dari total kasus nasional
2
. 

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 diharapkan 

dapat memberikan perlindungan dan adanya rasa aman dari para pekerja sehingga 

pekerja dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun 

produktivitas kerja. Khusus untuk tenaga kerja ada lembaga sendiri yang 

memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja yaitu Jamsostek, yang mana 

wilayahnya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan 

mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia berupa 

empat program yang sifatnya wajib diberikan kepada tenaga kerja diantaranya 

adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh 

tenaga kerja dan keluarganya. Kemudian selanjutnya pada tahun 2011, 

ditetapkanlah Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial.  

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut maka alasan PT Jamsostek 

berubah diatur dalam pasal 62 ayat 1, yang menyebutkan PT Jamsostek berubah 

menjadi BPJS ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Januari 2014. BPJS 

Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 

tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan 

                                                           
2
 BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Pengeleolaan Program Audited 2015. Hlm 22-24 
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Pensiun mulai 1 Juli 2015. Dari 4 program tersebut BPJS Ketenagakerjaan 

mempunyai program jaminan hari tua yang di atur didalam PP No. 46 tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial merupakan program 

perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk 

menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, 

dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja 

dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan 

yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.  

Jaminan hari tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada 

saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total 

tetap. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika 

mencapai kepesertaan 10 tahun. Besarnya iuran sesuai dengan pasal 16 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan 

Hari Tua yakni: Iuran Jaminan Hari Tua bagi peserta penerima upah yang bekerja 

pada pemberi kerja selain penyelenggara sebesar 5,7% dari upah, dengan 

ketentuan 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung pemberi kerja. 

Jaminan hari tua hanya diberikan kepada penerima upah selain penyelenggara 

negara dan bukan penerima upah (BPU). Adapun yang dimaksud penerima upah 

selain penyelenggara negara adalah semua orang baik yang bekerja pada 

perusahaan dan perseorangan serta orang asing yang bekerja di Indonesia lebih 

dari 6 bulan yang mana sifatnya wajib, sedangkan bukan penerima upah (BPU) 
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adalah pemberi kerja dan juga pekerja diluar hubungan kerja/mandiri yang mana 

sifatnya hanya sukarela dan tidak wajib
3
.  

BPU hanya dapat mengikuti program BPJS ketenagakerjaan secara bertahap 

dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Jenis 

program yang bisa didikuti oleh bukan penerima upah (BPU) terdiri dari tiga 

program saja yaitu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari 

tua. Untuk dapat mengambil dana jaminan hari tua harus memenuhi syarat 

ketentuan yang berupa identitas peserta, seperti KK, KTP, Kartu jamsostek dan 

surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan Jika di berhenti dari perusahaan 

tempat bekerja. Pengajuan Jaminan Hari Tua bisa diambil secara penuh oleh 

peserta jika terkena PHK dan Berhenti bekerja. Sedangkan bagi usia pensiun 

harus menunggu masa pensiun 56 tahun terlebih dahulu, baru bisa diambil. Dan 

untuk peserta meninggal dunia bisa dapat diberikan kepada ahli waris peserta 

secara tunai dan sekaligus. Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.  

Berangkat dari pasal 14 (empat belas) Undang-undang No. 24 tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (BPJS) yakni setiap orang, 

termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, 

wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Maka tiap-tiap perusahaan yang 

ada di Negara Indonesia baik swasta maupun negeri harus menerapkan program 

                                                           
3
 www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Program Jaminan Hari Tua (JHT). Diakses tanggal 21 

September 2016 pukul 20.00 wib 
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BPJS bagi para pekerjanya
4
. Berdasarkan hasil pemantauan BPJS ketenagakerjaan 

khusus untuk JHT terdapat kasus klaim pengambilan JHT dalam skala nasional 

yang meliputi: 

Tabel 1: Statistik Kasus Klaim Program JHT Mulai Januari-Desember 2015 

Kanwil 
Usia 55 

Tahun 
Meninggal 

Cacat 

Total 

Tetap 

Keps 

diatas 

10 tahun 

PNS/ 

TNI/Polri 

Keluar 

Wilayah 

RI 

Total 

Kasus 

Persen

tase 

Kasus 

Sumbagut 6.877 2.253 2 115.475 182 8 124.797 7,39% 

Sumbariau 3.692 1.702 3 109.309 395 159 115.260 6,82% 

Sumbagsel 4.830 1.487 0 83.582 510 95 90.504 5,36% 

DKI Jakarta 12.593 4.142 10 239.027 715 397 256.884 15,21% 

Banten 2.907 1.540 5 110.961 66 55 115.534 6,84% 

Jawa Barat 8.186 4.130 1 323.962 319 246 336.844 19,94% 

Jawa 

Tengah 

& DIY 

8.268 2.911 2 188.924 378 38 200.521 11,87% 

Jawa Timur 9.565 3.432 3 209.223 224 38 222.485 13,17% 

Kalimantan 5.714 2.144 2 108.664 417 25 116.966 6,92% 

Sulawesi 

Maluku 
2.447 1207 0 57.865 6249 24 67.792 4,01% 

Banuspa 2.020 1015 0 38.228 289 41 41.593 2,46% 

Total 67.099 25.963 28 1.585.220 9.744 1.126 1.689.180 
100,00

% 

Sumber: Divisi Pengembangan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan 

Berdasarkan tabel berikut ini, jumlah kasus klaim pengambilan JHT pada 

periode Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebanyak 1.689.180 kasus 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Klaim tertinggi pengambilan JHT ada di Kanwil Jawa Barat sebanyak 

336.844 kasus atau 19,94% dari total kasus JHT nasional. 

b. Klaim terendah pengambilan klaim JHT ada di Kanwil Banuspa yaitu hanya 

41.593 kasus atau 2,46% dari total kasus nasional
5
. 

                                                           
4
 Jurnal. Elias Samba Rufus. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari 

Tua (JHT) Di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) Di Yogyakarta. Hlm 3. 
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Namun dari banyaknya kasus pengambilan JHT tersebut ternyata tidak 

semua pengajuan klaim JHT tersebut bisa langsung cair, pasalnya masih banyak 

peserta yang belum bisa mencairkan JHTnya karena masalah administrasi kurang 

lengkap, sehingga merasa kesulitan bahkan sampai ditolak dalam pengajuannya di 

BPJS ketenagakerjaan. Pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan mengklaim tidak 

akan mempersulit keanggotaan jika ingin mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT), 

namun sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan tersebut masih dianggap 

mempersulit pencairan. Pasalnya, beberapa peserta JHT harus terpaksa pulang 

karena pengajuan berkas untuk pencairan JHT tersebut ditolak. Tia (32), salah 

satu keanggotaan yang ingin mengambil JHT mengaku berkasnya ditolak, padahal 

dari pemberitaan sebelumnya, setiap berkas harus diterima meskipun pencairan 

harus menunggu revisi tentang JHT. Saya datang jauh-jauh untuk mengklaim 

namun sampai disana berkas saya ditolak dengan alasan takut hilang, jika ingin 

mengambil JHT tunggu revisi disahkan pada bulan 9 nanti,” katanya.  

Ditolaknya berkas tersebut menurut Tia, BPJS ketenagakerjaan masih 

mempersulit keanggotaan dalam mengambil JHT tak seperti yang telah dijanjikan. 

Padahal dirinya telah melengkapi berkas, seperti fotokopi KTP, KK dan surat 

resign dari perusahaan serta surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker). “Janjinya kemarin dimedia tidak akan mempersulit namun 

kenyataannya masih saja dipersulit,” terangnya. Sementara itu, petugas informasi 

BPJS Ketenagakerjaan wilayah Palembang, M Aminuddin, pihaknya menolak 

berkas tersebut karena revisi belum disahkan. Jika revisi telah disahkan maka, 

                                                                                                                                                               
5
 Ibid. Hlm.24 
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pihaknya akan menerima berkas tersebut. “Bulan 9 nanti kembali lagi saja 

membawa berkas jika ingin mengambil JHT,” katanya saat melayani beberapa 

keanggotaan lainnya. Ia menegaskan, bulan 9 nanti, tak hanya keanggotaan 5 

sampai 10 tahun. Tapi keanggotaan 1 tahun saja akan dilayani. “Ini sudah 

aturannya,” tegasnya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Palembang.  

Budi Priyono mengatakan pihaknya tidak mempersulit dalam pengambilan, 

jika memang berkasnya lengkap, maka pihaknya akan menerima berkas tersebut. 

“Ya memang per 1 September baru diberlakukan, tapi jika ingin mengajukan 

berkas, ya kami terima. Mungkin anggota itu belum melengkapi persyaratan, 

meskipun mereka mengaku lengkap, mungkin bagi petugas kami persyaratan 

tersebut belum lengkap,” katanya. Dijelaskannya, persyaratan dalam pengambilan 

JHT ini yakni; fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), fotokopi resign yang 

diberikan dari perusahan diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota 

Palembang.”Jika persyaratan tersebut lengkap maka kami akan memprosesnya,” 

jelasnya. Ia menerangkan, saat ini revisi tersebut sudah disahkan dan berlaku 1 

september nanti. Revisi ini tertera dalam Permenaker nomor 19 tahun 2015 yang 

baru dikeluarkan seminggu yang lalu. Untuk teknis pencairannya sendiri, tambah 

Budi akan ditransfer sehingga peserta tidak perlu lagi ke kantor BPJS 

Ketenagakerjaan. “Ketika disahkan ini maka kepesertaan dibawah 5 tahun yang di 

PHK dapat melakukan pencairan JHT,” tandasnya
6
. 

Menanggapi uraian diatas, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua tersebut yang sudah direvisi 

                                                           
6
 www.koransn.com. Berkas JHT Ditolak BPJS Ketenagakerjaan, Dianggap Masih 

Persulit Pencairan. Diakses pada 21 September 2016 pukul 22.00 wib 

 

http://www.koransn.com/
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menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua 

dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 2015 

tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, 

ternyata tidak juga bisa menjamin sepenuhnya bahwa itu akan memudahkan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam mengajukan klaim jaminan hari tua. Pada 

kenyataannya pengajuan klaim jaminan hari tua ternyata masih saja menyulitkan 

para peserta BPJS Ketenagakerjaan bahkan sampai ditolak dalam pengajuan dana 

tersebut, dikarnakan berbagai macam alasan yang tidak berdasarkan dalam 

peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 

2015 tentang Tata Cara dan persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.  

Sehingga dari pernyataan diatas penulis tertarik memilih Badan Penyelengara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Blitar karena ada beberapa 

penolakan dalam mengajukan dana jaminan hari tua terhadap peserta BPJS 

ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, 

sehingga ini menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam tentang 

penolakan yang dilakukan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan cabang blitar tersebut 

sudah sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya 

fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

terhadap permasalahan peserta BPJS ketenagakerjaan yang bertajuk Analisis 

Kasus Ditolaknya Klaim Dana Jaminan Hari Tua Di Bpjs Ketenagakerjaan 

Cabang Blitar. 
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B. Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab ditolaknya pencairan dana 

Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan cabang Blitar? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah mengetahui faktor-faktor apa yang 

menjadi alasan klaim dana JHT peserta BPJS Ketenagakerjaan ditolak dan 

mengetahui apakah penolakan yang dilakukan pihak BPJS ketenagakerjaan 

sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

D. Manfaat dan Kegunaan 

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan 

diatas maka penulis berharap penelitian ini akan memiliki beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tatanan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, 

khususnya pemahaman terhadap pentingnya peran hukum dalam 

melindungi para peserta BPJS Ketenagakerjaan serta dimaksudkan untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya 

mengenai pentingnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 

tentang jaminan hari tua dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan 

persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua dalam praktek 

sebagai salah satu cabang hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah sebagai regulator dalam upaya mewujudkan perlindungan 

dan kepastian hukum terhadap masyarakat khususnya terhadap 

pentingnya peran hukum dalam melindungi masyarakat yang 

menggunakan jasa asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia dan masyarakat 

kota Blitar khususnya terhadap pentingnya jaminan perlindungan dan 

kepastian hukum atas klaim jaminan hari tua yang melalui ketentuan 

hukum yang berlaku di Indonesia. 
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E. Metode Penulisan 

1. Metode pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai 

tujuan penelitian atau penulisan
7
. Penulisan ini menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis (Socio Legal Research). Socio Legal Research diartikan 

sebagai penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang 

memandang hukum dari segi luarnya. Penelitian ini dikaitkan dengan 

masalah sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat 

dalam kaitannya dengan hukum
8
. Pendekatan ini berpedoman kepada 

fenomena sosial sehingga dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang 

mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan yang 

mendasari terjadinya proses tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar karena masih banyak 

peserta BPJS ketenagakerjaan ditolak dalam pengajuan klaim dana 

jaminan hari tua, yang mana penolakan tersebut tidak berdasarkan pada 

ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No 19 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua maupun yang lainnya. 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar juga merupakan tempat pencairan 

dana pengajuan klaim jaminan hari tua yang dibayar sekaligus kepada 

                                                           
7
Abdulkadir, Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, Hlm. 112. 
8
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 87 
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peserta BPJS ketenagakerjaan setelah mengalami pemutusan hubungan 

kerja atau yang sudah berhenti karena masa kontrak kerja yang sudah 

habis, dalam hal ini BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar juga bertanggung 

jawab atas penolakan pencairan jaminan hari tua yang dilakukan kepada 

peserta BPJS ketenagakerjaan khususnya didaerah BPJS ketenagakerjaan 

cabang Blitar yang beralamat Jl.Ir. Soekarno, No 71, Sentul, 

Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa timur. 

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli
9
. Adapun data yang dibutuhkan berupa dokumen tertulis,

file, informasi, wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur,

pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh

dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif

Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek

penelitian yang sifatnya meliputi:

a. Undang-Undang Dasar 1945.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

9
 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 

Hlm 130 
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c. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional. 

d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 

g. Peraturan Pemertintah No 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 

h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat 

Jaminan Hari Tua. 

i. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan 

Hari Tua. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua dalam Menunjang Mutu 

Produktifitas tenaga kerja seperti pendapat hukum, buku-buku 

ilmiah, jurnal, hasil penelitian maupun makalah seminar dan hasil 

wawancara dengan para responden. 

3) Bahan Hukum tersier 

Berupa bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan hal lain yang 

relevan dengan objek permasalahan.  

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer  

1) Wawancara 
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Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan
10

. Wawancara bermakna berhadapan 

langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya 

dilakukan secara lisan
11

. Adapun yang menjadi subjek dari 

populasi dan sampel adalah: 

a) Wahyuni selaku CSO di bidang pelayanan BPJS 

ketenagakerjaan cabang Blitar sebagai sampel menggunakan 

metode Purposive Sampling tentang pelaksanaan pengajuan 

klaim JHT oleh peserta BPJS ketenagakerjaan, serta alasan 

penolakan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan Cabang Blitar. 

b) Peserta BPJS ketenagakerjaan sebagai populasi dan sampel 

menggunakan metode Purposive Sampling.  

2) Metode Kepustakaan 

Metode pengumpulan data yang ditujukan kepada pencarian data 

dan informasi melalui berbagai dokumen baik tertulis, peraturan 

perundang-undangan, dan dokumen elektronik yang dapat 

menunjang proses penelitian. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Tujuan dari 

analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena 

                                                           
10

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 2002, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 

Hlm. 83. 
11

 Ibid hlm 83 



17 
 

yang menjadi pokok permasalahan. Adapun langkah-langkah yang 

dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, baik 

dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian melakukan 

reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapang tersebut dan 

melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam permasalahan. 

 




