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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Yuridis Filosofis Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Landasan yuridis penyelenggaraan SJSN adalah UUD Negara Republik 

Indonesia Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pada  pasal 28H ayat (3) 

diatur dalam Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dan Pasal 34 ayat (2) diatur dalam 

Perubahan Keempat UUD NRI 1945. Amanat konstitusi tersebut kemudian 

dilaksanakan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

Perkara No. 007/PUU-III/2005, Pemerintah bersama DPR mengundangkan 

sebuah peraturan pelaksanaan UU SJSN setingkat Undang-Undang, yaitu UU No. 

24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UU 

BPJS). Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS terbentang mulai 

Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Lembaga. Penyelesaian seluruh dasar 

hukum bagi implementasi SJSN yang mencakup UUD NRI, UU SJSN dan 

peraturan pelaksanaannya membutuhkan waktu lima belas tahun (2000-2014). 

Pemikiran mendasar yang melandasi penyusunan SJSN bagi 

penyelenggaraan jaminan sosial untuk seluruh warga negara berlandaskan kepada 

hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang yang diatur dalam UUD 

Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) menetapkan bahwa setiap orang berhak 

atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 

sebagai manusia yang bermanfaat. Pasal tersebut meletakkan jaminan sosial 
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sebagai hak asasi manusia. Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa negara 

mengembangkan sistem jaminan social 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. 

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) 

 

Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan 

program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 

Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, 

asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang 

bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang 

layak bagi peserta dan/atau anggota keluargannya. Sistem jaminan sosial nasional 

juga merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian 

perlindungan dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan terpadu bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem 

Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem 

jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk 

badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, 

kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, 

dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. 
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Bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti amanat UUD 1945 

tersebut adalah dengan membuat dan mengundangkan Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana Pasal 1 angka 1 

mendefinisikan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak, dan Pasal 1 ayat 2 mendefisinikan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh 

beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Selanjutnya, Subianto menjelaskan 

bahwa SJSN adalah sistem pemberian jaminan kesejahteraan berlaku kepada 

semua warganegara dan sifatnya adalah dasar (Basic). Definisi ini hendak 

menegaskan bahwa fasilitas jaminan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh 

semua warga Negara tanpa terkecuali1. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional, pemerintah berkewajiban menyediakan jaminan sosial 

secara menyeluruh dan mengembangkan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial 

bagi seluruh masyarakat. Manfaat program jaminan sosial Nasional tersebut 

cukup komprehensif, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Undang-Undang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional diharapkan menjadi payung hukum yang luas dari 

penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia setelah proses pembentukan dan 

pembahasannya melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) 

                                                           
1 Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal: 277, Gibon Books, Jakarta, 

2010 
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

disebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara 

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara 

jaminan sosial. 

Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab Negara dalam 

pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan social. Program jaminan 

sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Penyelenggaraan SJSN 

berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap 

martabat manusia. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 2 menetapkan, “Sistem Jaminan 

Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, 

asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” SJSN bertujuan untuk 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau 

anggota keluarganya2. 

Undang-Undang SJSN diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004, sebagai 

pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap orang atas 

jaminan sosial dengan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang 

menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang SJSN adalah 

dasar hukum untuk menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan 

sosial yang telah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara agar dapat 

menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih 

besar bagi setiap peserta. Penyelenggaraan Jaminan Nasional mengacu pada 

                                                           
2 Asih Eka Putri. Paham Sistem Jaminan Sosial Nasional. Friedrich Ebert Stiftung 

Kantor Perwakilan Indonesia. 2014. Hlm 7 
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prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) seperti yang dijelaskan 

dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN pasal 4 adalah 

sebagai berikut:  

1) Prinsip kegotongroyongan  

Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan yang berarti peserta 

yang mampu dapat membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat 

membantu yang sakit atau beresiko tinggi. Hal ini dapat terwujud karena 

kepersertaan SJSN yang bersifat wajib dan pembayaran iuran sesuai dengan 

tingkat gaji, upah dan penghasilan sehingga dapat terwujud keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia.  

2) Prinsip nirlaba  

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, 

tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. 

Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil 

pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan 

seluruh peserta. 

3) Prinsip keterbukaan  

Prinsip keterbukaan yang dimaksud adalah prinsip untuk mempermudah akses 

informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.  

4) Prinsip kehati-hatian  

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana yang berasal dari iuran 

peserta secara cermat, teliti, aman dan tertib.  
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5) Prinsip akuntabilitas  

Prinsip akuntabilitas maksudnya adalah prinsip pelaksanaan program dan 

pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.  

6) Prinsip portabilitas  

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan 

yang berkelanjutan kepada peserta meskipun peserta berpindah pekerjaan atau 

tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

7) Prinsip kepersertaan wajib  

Kepersertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta 

sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepersertaan bersifat wajib bagi seluruh 

rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat 

dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program yang semuanya 

dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor 

formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara 

mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

dapat mencakup seluruh rakyat.  

8) Prinsip dana amanat  

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-

badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka 

mengoptimalkan dana tersebut untuk digunakan sebesar-besarnya bagi 

kepentingan dan kesejahteraan peserta.  

9) Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial  
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Prinsip yang dimaksud adalah prinsip pengelolaan hasil berupa keuntungan 

dari pemegang saham yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan 

program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta jaminan sosial. 

Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004, jenis program jaminan sosial 

yang diselenggarakan meliputi:  

1. Jaminan kesehatan  

Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan 

untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan3. Manfaat Jaminan Kesehatan (JK) diberikan kepada peserta dengan 

jumlah keluarga lima orang, suami/istri dengan jumlah anak sampai tiga orang. 

Apabila memiliki keluarga lebih dari lima orang, dapat mengikutsertakannya 

dengan membayar iuran tambahan, yang besarannya akan ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden4. Kekhususan program jaminan kesehatan dalam SJSN adalah 

Badan Penyelenggara harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem 

kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk 

meningkatkan efisiensi jaminan kesehatan5. Pelaksanaan program jaminan 

kesehatan memerlukan persiapan yang matang agar kelangsungan program 

jaminan kesehatannya dapat terjamin kelangsungan hidupnya. 

 

                                                           
3 Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
4 Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional.   
5 Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 
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2. Jaminan kecelakaan kerja  

Program jaminan sosial yang diselenggrakan secara nasional dengan tujuan 

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan 

uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita 

penyakit akibat kerja6. Manfaat jaminan Kecelakaan kerja (JKK) yang berupa 

uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia 

atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan7.  

3. Jaminan hari tua  

Program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan 

prinsip asuransi social atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar 

menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, atau 

meninggal dunia8. Manfaat diberikan sekaligus pada saat memasuki masa 

pensiun, meninggal dunia atau menderita kecacatan total tetap. Besaran manfaat 

sesuai dengan akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil 

pengembangannya Meskipun demikian, pembayaran manfaat dapat diberikan 

sebagian setelah membayar iuran selama sepuluh tahun9. Apabila peserta 

meninggal dunia, maka manfaat akan diberikan kepada ahli warisnya10. Iuran 

ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah yang ditanggung bersama 

oleh pekerja dan pemberi kerja. Bagi peserta yang tidak menerima upah, iuran 
                                                           

6Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 

7 Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional.   

8 Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang  No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional.   

9 Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang  No.40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional.   

10 Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional.   



26 
 

ditetapkan berdasarkan jumlah nominal secara berkala yang ditetapkan oleh 

Pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah11.  Dengan 

pilihan dua mekanisme iuran, yaitu asuransi sosial atau tabungan wajib, akan 

lebih menjamin manfaat bagi peserta. Bisa diberlakukan sebagai tabungan, 

apabila peserta hidup sampai memasuki masa pensiun atau sebagai asuransi sosial 

apabila peserta meninggal sebelum masa pensiun.  

4. Jaminan pensiun  

Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan 

untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta 

mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia 

pensiun atau mengalami cacat tetap total12.  Manfaat jaminan pensiun terdiri dari 

pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak dan pensiun 

orang tua bagi peserta yang tidak mempunyai anak. Bagi pekerja formal swasta, 

penyelenggaraan jaminan pensiun juga harus diselenggarakan dengan 

memerhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

(selanjutnya disebut dengan UU No. 11 Tahun 1992). Dalam hal ini, Dewan 

jaminan Sosial Nasional perlu merumuskan kebijakan penyelenggaraan Jaminan 

Pensiun sehingga penyelenggaraan jaminan pensiun dapat diselaraskan dengan 

pelaksanaan UU No.11 Tahun 1992 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang tenaga Kerja. Selain itu, juga harus memerhatikan perkembangan 

ekonomi pada umumnya, khususnya kemampuan pemberi kerja.  

                                                           
11 Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang  No.40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional.   
12 Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional.   
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5. Jaminan kematian  

Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan 

untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta 

yang meninggal dunia13.  Manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan 

angka nominal dan diberikan tiga hari setelah klaim diterima dan disetujui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial14. Berdasarkan jenis-jenis program jaminan sosial, 

program jaminan sosial dapat yang bersifat jangka pendek, yaitu program jaminan 

sosial yang dapat segera dinikmati pesertanya (misalnya program jaminan 

kesehatan) dan program jangka panjang (program jaminan pensiun/hari tua), yang 

baru dapat dinikmati setelah bertahun-tahun menjadi peserta. Keduanya saling 

terkait sebab adanya jaminan hari tua dan pensiun juga dapat berdampak rasa 

aman ketika usia masih muda. 

3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

 

Dalam Undang-Undang BPJS ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Yang mana memiliki program yang 

berbeda terdiri dari, yaitu BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program 

jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Dalam Undang-Undang BPJS juga 

mengatur tentang fungsi, tugas, wewenang dan tata kelola badan penyelenggara 
                                                           

13 Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 

14 Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional. 
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jaminan sosial. Undang-Undang BPJS mengatur tata cara pembubaran empat 

Persero penyelenggara program jaminan sosial (PT Askes, PT Jamsostek, PT 

Asabri, PT Taspen) berikut tata cara pengalihan aset, liabilitas, hak, kewajiban, 

dan pegawai keempat persero kepada BPJS. Dalam melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang BPJS, BPJS 

bertugas untuk: 

a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; 
b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; 
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 
d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; 
e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; 
f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 
g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan 

Sosial kepada Peserta dan masyarakat. 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 
berwenang untuk: 

a. menagih pembayaran Iuran; 
b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 

c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan 
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah; 

e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 
f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang 

tidak memenuhi kewajibannya; 
g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi 
kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 
dan 

h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 
program Jaminan Sosial. 

 
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 

BPJS berhak untuk: 
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a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 
bersumber dari Dana JaminanSosial dan/atau sumber lainnya sesuai 
dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan; dan 

b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 
berkewajiban untuk: 

a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; 
b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-

besarnya kepentingan Peserta; 
c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 

mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 
pengembangannya; 

d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-
Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 

e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk 
mengikuti ketentuan yang berlaku; 

f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk 
mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; 

g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua 
dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang 
lazim dan berlaku umum; 

j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 
dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan 

k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, 
secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan 
kepada DJSN. 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja 

 

a. PT. Jamsostek Sebelum Diberlakukan BPJS Ketenagakerjaan 

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 

jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 

kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, 

Indonesia seperti negara berkembang lainnya, mengembangkan jaminan social 

berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta 
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dan masih terbatas pada masyarakat pekerja/buruh disektor formal. Sejarah 

terbentuknya PT jamsostek (persero) mengalami proses yang panjang, dimulai 

dari Undang-Undang No. 33 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.2 Tahun 1951 

tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan No. 48 tahun 1952 jo. 

Peraturan Menteri Perburuhan No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan 

untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, Peraturan Menteri Perburuhan 

No. 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, Peraturan 

Menteri Perburuhan No.5 Tahun 1964 tentang Pembetukan Yayasan Dana 

Jaminan Sosial, diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang 

Pokok-Pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial 

tenaga kerja semakin transparan. 

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan 

hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 

diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial 

Tenaga Kerja (Astek), yang mewajibakan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta 

dan BUMN untuk mengikuti program Astek. Terbit pula Peraturan Pemerintah 

No. 34 Tahun 1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggaraan Astek, Yaitu 

Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang No.3 

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), melalui Peraturan 

Pemerintah No. 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan 

penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Program jamsostek memberikan 

perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan 
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keluargannya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan 

penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan 

yang hilang, akibat resiko sosial. 

Selanjunya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang 

berhubungan dengan amandemen UUD 1945 dengan perubahan pasal 34 ayat (2), 

dimana Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan amandemen 

tersebut yang kini berbunyi: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat 

memberikan rasa aman kepada pekerja, sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam 

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah PT Jamsostek yang 

mengedepankan kepentingan dan hak normative tenga kerja di Indonesia terus 

berlanjut. PT Jamsostek (persero) memberikan perlindungan empat program, yang 

mencakup program jaminan kecelakaan (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan 

hari tua (JHT), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga 

kerja dan keluarganya. Dengan penyelenggaraan yang semakin maju, program 

Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha, tetapi juga 

berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi 

kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa15. 

Tinjauan jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk memberikan kepada 

pekerja dan keluargannya dari berbagai resiko pasar tenaga kerja, seperti resiko 

                                                           
15 Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perburuhan. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 178-180 
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kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, 

meninggal dunia dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja diharapkan akan dapat 

memberikan ketenangan bekerja kepada pekerja dan sebagai timbal baliknya 

diharapkan pekerja akan meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja mereka16. 

Ruang lingkup program PT jamsostek terdiri dari 4 (empat) program perlindungan 

pekerja/buruh, yaitu pertama jaminan kecelakaan kerja, kedua jaminan kematian, 

ketiga jaminan hari tua dan keempat jaminan pemeliharaan kesehatan17.  

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek mengatur 

bahwa iuran atau premin JKM, JKK, dan JPK ditanggung seluruhnya oleh 

pekerja. Sementara iuran JHT ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan 

pekerja/buruh. Tampak bahwa setiap bulannya pemberi kerja setiap bulannya 

harus menyetor ke PT jamsostek premi yang nilainya sebesar 7,24-11,74% dari 

total upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh. Ini berarti secara rata-rata 

pemberi kerja setiap tahunnya harus membayar tambahan sekitar satu bulan upah 

untuk dibayarkan kepada PT Jamsostek sebagai iuran. Sementara itu setiap 

pekerja/buruh diharuskan untuk menyisihkan sebesar 2% dari upah mereka 

sebagai kontribusi mereka terhadap premi JHT. 

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan 

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian 

dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 

                                                           
16 Santoso kertonegoro. 1982.Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. 

Jakarta: Mutiara. Hlm 71 
17 PT. Jamsostek. 1992. Prinsip, Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT Jamsostek. 

Jakarta. Hlm 101 
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peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 

hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Semua bentuk manfaat yang 

diberikan melalui program Jamsostek kepada pekerja hanya terbatas pada 

pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal untuk menjaga 

harkat dan martabatnya.  

Jadi, jaminan sosial tenaga kerja adalah program publik yang memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu 

yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi social. Sebagai 

program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara 

pasti (Compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang 

No. 3 Tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan 

kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran. Pemenuhan 

kebutuhan pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pemberi kerja kaeran pekerja 

relatif memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan pemberi kerja. 

Perlindungan kebutuhan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil produksi perusahaan. 

Begitu pula sebaliknya, pekerja/buruh juga harus berperan aktif dan ikut 

bertanggung jawab atas pelaksanaan program Jamsostek sehingga upaya untuk 

mewujudkan perlindungan bagi pekerja/buruh dan anggota keluarganya dapat 

terselenggara dengan baik.  

Jamsostek dilandasi dengan filosofi kemandirian dan harga diri untuk 

mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak bergantung pada 

orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua 
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maupun keluarganya, bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut 

diperoleh sebagai hak dan bukan belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan 

manfaatnya optimal, pelaksanaan program Jamsostek dilakukan secara gotong 

royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit, 

dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. Adapun 

aspek penting yang tercakup dalam program Jamsostek, yaitu pertama 

memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi 

tenaga kerja beserta anggota keluarganya dan kedua merupakan penghargaan 

kepada pekerja/buruh yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada 

perusahaan tempat ia bekerja. 

a. Kewajiban yang dibayarkan oleh Peserta Jamsostek 

Tabel 2: Kewajiban Yang Dibayar Peserta Jamsostek 

No Program JAMSOSTEK Tanggungan 

Pengusaha 

Tanggungan 

Tenga Kerja 

Jumlah 

1 Jaminan Kecelakaan kerja  0,24 – 1,74% - 0,24 – 1,74% 
2 Jaminan Kematian 0,3% - 0,3% 
3 Jaminan Hari Tua 3,7% 2% - 
4 Jaminan pemeliharaan 

Kesehatan  
Lajang 3% 
Keluarga 6% 

- Lajang 3% 
Keluarga 6% 

Sumber: Data PT. Jamsostek 

Berdasarkan tabel diatas dapat djelaskan bahwa program yang 

diselenggarakan oleh PT. jamsostek terdiri dari empat jenis yaitu, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jamninan pemeliharaan 

kesehatan. Dalam pelakanaannya PT. jamsostek memberikan kewajiban yang 

harus dibayar oleh masing-masing peserta dengan rincian untuk jaminan 

kecelakaan kerja 0,24 - 1,74% yang menjadi tanggungan pengusaha, jaminan 

kematian 0,3% menjadi tanggunggan pengusaha, jaminan hari tua sebesar 5,7% 
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dimana 3,7% tanggungan pengusaha dan sisanya 2% menjadi tanggungan pekerja. 

Dan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan semuanya menjadi tanggungan 

pengusaha dengan rincian untuk tenaga kerja lajang sebesar 3% dan tenaga kerja 

berkeluarga 6%, kesemuannya itu dihitung berdasarkan dari gaji yang dilaporkan 

ke PT. Jamsostek (Persero) kecuali program JPK hanya dihitung dari persentasi 

gaji maksimal satu juta. 

b. Peserta Aktif dan Non Aktif Jamsostek 

Tabel 3: Peserta Aktif dan non Aktif mulai Tahun 2008-2012 Jamsostek 

Jumlah Peserta Jamsostek 

 
Tahun 

Aktif Non Aktif Jumlah 

Perusahaan Tenaga Kerja Perusahaan Tenaga Kerja Perusahaan Tenaga Kerja 
2008 100,684 8,219,154 75,121 18,407,661 175,805 26,626,815 
2009 115,683 8,495,732 84,531 20,534,941 200,214 29,030,673 
2010 134,035 9,646,398 91,416 23,383,330 225,451 33,029,728 
2011 149,424 10,311,669 92,317 16,689,965 241,741 27,001,634 
2012 168,532 11,552,557 103,574 18,259,544 272,106 29,812,101 

Sumber: Data Jamsostek Laporan Tahunan 2012 

Berdasarkan tabel diatas setiap tahun jumlah peserta aktif baik perusahaan 

ataupun tenaga kerja selalu mengalami peningkatan. Untuk kepesertaan 

perusahaan tahun 2012, dibandingkan dengan akhir tahun 2011, terjadi 

penambahan jumlah perusahaan aktif sebanyak 19.108 perusahaan atau 

mengalami peningkatan sebesar 12,79%. Walaupun demikian, jumlah peserta 

tidak aktif juga mengalami peningkatan yang hampir sama sebesar 12,19% dari 

92.317 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 103.574 perusahaan yang non aktif 

pada tahun 2012. Dengan demikian, dari 272.106 perusahaan yang terdaftar 

sebagai peserta Jamsostek hanya 61,94% perusahaan yang aktif berkontribusi 

iuran pada program paket Jamsostek. 
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Demikian pula halnya dengan kepesertaan tenaga kerja, setiap tahun selalu 

mengalami peningkatan jumlah kepesertaan aktif. Tahun 2012 terjadi peningkatan 

jumlah peserta aktif sebesar 12,03% dari 10.311.669 tenaga kerja pada tahun 2011 

menjadi 11.552.557 tenaga kerja yang aktif di tahun 2012. Untuk kepesertaan 

tenaga kerja non aktif juga mengalami hal yang sama, yaitu selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah peserta 

non aktif yang cukup signifikan disebabkan oleh adanya penyempurnaan tata cara 

pengelolaan data perusahaan dan tenaga kerja program Jamsostek di dalam sistem 

informasi terpadu online oleh tim penyusunan transformasi sistem pengelolaan 

data kepesertaan. Pada tahun 2012 terdaftar 18.259.544 tenaga kerja non aktif, 

dengan demikian dari 29.812.101 jumlah peserta Jamsostek, hanya 38,75% 

peserta yang berkontribusi secara aktif pada program Jamsostek18. 

b. Setelah Berubah Menjadi BPJS ketenagaerjaan 

Perubahan signifikan dari pemberlakuan Undang-undang No 24 tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah pengelolaan dana 

asuransi sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya dikelola di tiga unit lembaga 

yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) selaku penyelenggara program 

Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK), PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 

(TASPEN) untuk pengelolaan dana pensiun pegawai negeri, serta PT Asuransi 

ABRI (ASABRI) untuk pengelolaan dana pensiun bagi anggota TNI Polri, mereka 

masih bisa beroperasi sampai dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum BPJS 

Ketenagakerjaan beroperasi, seluruh jajaran Direksi dan Dewan pengawas PT 

                                                           
18 Jamsostek. Laporan Tahunan 2012, Membangun Kekuatan Menuju BPJS 

ketenagakerjaan. Hal 106 
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Jamsostek, diberikan tugas untuk mempersiapkan proses peralihan dari PT 

Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tugas yang harus disiapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 

kepada BPJS Kesehatan;  

2. Menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan 

Pensiun; 

3. Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan 

kewajibanprogram jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek 

(Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan ke BPJS Kesehatan; dan 

4. Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan 

kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan, secara otomatis PT Jamsostek 

dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Semua aset dan liabilitas serta hak dan 

kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan 

kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) 

beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Dan secara resmi BPJS 

Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Untuk PT ASABRI dan 

PT TASPEN, diberikan batas waktu untuk melakukan pengalihan pembayaran 

dana pensiunnya kepada BPJS ketenagakerjaan selambatnya pada tahun 2029. 

Untuk meningkatkan program kualitas layanan jaminan sosial, BPJS 
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Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait maupun 

lembaga swasta dalam negeri maupun luar negeri. BPJS Ketenagakerjaan juga 

dapat bertindak mewakili atas nama negara sebagai anggota organisasi atau 

lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi 

atau lembaga internasional mengharuskan atas nama negara.  

Secara umum pola hubungan kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan terbagi 

dua, terdiri dari kelembagaan internal dalam negeri dan hubungan internasional 

luar negeri. Untuk hubungan internal dalam negeri ada yang bersifat hubungan 

antar lembaga, hubungan kewenangan, dan hubungan fungsional pengawasan. 

Hubungan antar lembaga secara umum dalam konteks fungsional dan 

pengawasan, misalnya hubungan BPJS dengan lembaga kepresidenan, DJSN, 

Kementerian Lembaga ditingkat pusat (BPK, OJK, KPK, dll), kelembagaan di 

daerah. Hubungan karena factor kewenangan seperti hubungan BPJS 

Ketenagakerjaan dengan Kanwil, Kancab, Serikat Pekerja (SP), Perusahaan/ 

Pemberi Kerja. Sedangkan hubungan kelembagaan untuk luar negeri 

(internasional), seperti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan pada event 

internasional dimana BPJS Ketenagakerjaan mewakili dan mengatasnamakan 

wakil Indonesia, atau posisi BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi anggota 

lembaga atau organisasi internasional, atau hubungan perjanjian kerjasama antara 

BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga-lembaga di luar negeri19. 

Berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Pengelola 

Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik 

                                                           
19 BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Keberlanjutan 2014.  Transformasi Untuk Memastikan 

Keberlanjutan Manfaat dan Layanan BPJS Ketenagakerjaan. Hal 50-51 
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(BHP) bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan kantor pusat di ibukota 

negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPJS 

dapat membentuk kantor perwakilan disetiap provinsi dan kantor cabang 

dikabupaten/ kota. memiliki jaringan secara nasional di provinsi dan kabupaten. 

Untuk melaksanakan program-programnya, BPJS memiliki tugas untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; 
b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; 
c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; 
e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; 
f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial 

kepada Peserta dan masyarakat. 
 

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, BPJS Ketenagakerjaan 
berwenang untuk: 

 
a. Menagih pembayaran Iuran; 
b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan 
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaranfasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah; 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 
f. Mengenakan sanksi administrative kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang 

tidak memenuhi kewajibannya; 
g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi 
kewajibanlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 
program Jaminan Sosial. 

 
Dan untuk melaksanakan kewenangan diatas, BPJS Ketenagakerjaan berhak 

untuk: 
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1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 
bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/ atau sumber lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan; dan 

2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan20. 
 

a. Program JHT BPJS ketenagakerjaan 

Jaminan hari tua merupakan program perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan tenaga kerja akibat 

meninggal dunia, cacat total tetap, atau di PHK dan penyelenggaraannya dengan 

sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah 

hasil pengembangannya. Adapun besaran iuran program jaminan hari tua 

ditanggung perusahaan sebesar 3,7%, sementara oleh tenaga kerja sebesar 2%. 

Untuk alurnya sendiri, premi JHT yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan 

sebagai penghasilan karyawan atau tidak menambah penghasilan bruto karyawan. 

Kemudian, pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang 

bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari BPJS ketenagakerjaan. Sementara 

itu, premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang 

penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut. 

Adapun penjelasan mengenai program jaminan Hari tua meliputi: 

1. Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan. 
2. Kepesertaan: 

a. Penerima upah selain penyelenggara negara: 
1) Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan 

perseorangan. 
2) Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan 

b. Bukan penerima upah: 
1) Pemberi kerja 
2) Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri 
3) Pekerja bukan penerima upah selain poin 2 

                                                           
20 BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Keberlanjutan 2014.  Transformasi Untuk Memastikan 

Keberlanjutan Manfaat dan Layanan BPJS Ketenagakerjaan. Hal 48-49. 
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3. Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan 
kerja/mandiri 

4. Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing 
wajib terdaftar. 

5. Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing 
wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan. 

6. Pendaftaran. 

Tabel 4: Pendaftaran 

Keterangan Penerima Upah Bukan Penerima Upah 

Cara Pendaftaran Didaftarkan melalui perusahaan 

Jika perusahaan lalai, pekerja dapat 
mendaftarkan dirinya sendiri dengan 
melampirkan: 

1) Perjanjian kerja atau bukti lain 
sebagai pekerja 

2) KTP 
3) KK 

Dapat mendaftarkan dirinya 
kepada BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai penahapan baik sendiri-
sendiri maupun melalui wadah. 

Bukti Peserta 1. Nomor peserta diterbitkan 1 hari 
setelah dokumen pendaftaran 
diterima lengkap dan iuran 
pertama dibayar lunas. 

2. Kartu diterbitkan paling lama 7 
hari setelah dokumen 
pendaftaran diterima lengkap 
dan iuran pertama dibayar lunas. 

3. Kepesertaan terhitung sejak 
nomor kepesertaan diterbitkan 

 

1. Nomor peserta diterbitkan 1 
hari setelah dokumen 
pendaftaran diterima lengkap 
dan iuran pertama dibayar 
lunas. 

2. Kartu diterbitkan paling lama 
7 hari setelah dokumen 
pendaftaran diterima lengkap 
dan iuran pertama dibayar 
lunas. 

3. Kepesertaan terhitung sejak 
nomor kepesertaan 
diterbitkan 

Pindah 
perusahaan 

Wajib meneruskan kepesertaan 
dengan menginformasikan 
kepesertaan JHTnya yang lama ke 
perusahaan yang baru 
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Perubahan Data Wajib disampaikan oleh perusahaan 
kepada BPJS Ketenagakerjaan 
paling lama 7 hari sejak terjadinya 
perubahan 

Wajib disampaikan oleh 
perusahaan kepada BPJS 
Ketenagakerjaan paling lama 7 
hari sejak terjadinya perubahan 

7. Iuran dan Tata cara Pembayaran. 

Tabel 5: Iuran dan Tata Cara Pembayaran 

Keterangan Penerima Upah Bukan Penerima Upah 

Besar Iuran 5,7% dari upah: 

 2% pekerja 
 3,7% pemberi kerja 

1) Didasarkan pada 
nominal tertentu yang 
ditetapkan dalam daftar 
sesuai lampiran I PP 

2) Daftar iuran dipilih 
oleh peserta sesuai 
penghasilan peserta 
masing-masing. 

Upah yang dijadikan 
Dasar 

Upah sebulan, yaitu terdiri atas 
upah pokok & tunjangan tetap. 

 

Cara pembayaran 1. Dibayarkan oleh perusahaan 
2. Paling lama tanggal 15 bulan 

berikutnya. 

1. Dibayarkan sendiri atau 
melalui wadah. 

2. Paling lama tanggal 15 
bulan berikutnya 

Denda 2% untuk tiap bulan dari iuran 
yang dibayarkan 

 

8. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai 
akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan 
secara sekaligus apabila: 
a. peserta mencapai usia 56 tahun 
b. meninggal dunia 
c. cacat total tetap 

Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena 

mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun atau 

peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Manfaat JHT 

sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai 
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kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan diambil max 10 % dari total saldo sebagai 

persiapan usia pensiun dan diambil max 30% dari total saldo untuk uang 

perumahan. Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama 

menjadi peserta. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan 

memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang 

bersangkutan berhenti bekerja. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan 

informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil 

pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun. Apabila peserta meninggal dunia, 

urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT Janda/duda, Anak, Orang tua, 

cucu, Saudara Kandung, Mertua, Pihak yang ditunjuk dalam wasiat dan apabila 

tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta 

Peninggalan. Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak 

sesuai, menjadi tanggungjawab perusahaan21. 

b. Kepesertaan Perusahaan Dan Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan 

Tabel 6: Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan 

No Uraian Tahun Analisa 

%Pencapaian Target Realisasi 

1 Perusahaan Aktif  251.600 296.791 117,96% 
2 Tenaga Kerja Aktif 

Penerima Upah 
a. Program JKK 
b. Program JKM 
c. Program JHT 
d. Program JP 
e. Jasa Konstruksi 

 
14.595.183 
14.595.183 
14.349.415 

2.000.000 
2.272.730 

 
14.042.592 
14.042.592 
13.112.283 
6.481.983 
4.946.404 

 
96,21% 
96,21% 
91,38% 

324,10% 
217,64% 

Jumlah TK Aktif 
penerima Upah  

16.867.913 18.988.996 112,57% 

                                                           
21  http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-
(JHT).html Di Akses Tanggal 23 Agustus 2016. Pukul 20:00. 
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3 
 
 

Tenaga Kerja Aktif 
Bukan Penerima Upah 
a. Program JKK 
b. Program JKM 
c. Program JHT 

 
 

2.232.087 
2.232.087 

70.000 

 
 

286.065 
286.065 
42.503 

 
 

12,82% 
12,82% 
60,72% 

Jumlah TK Aktif Bukan 
Penerima Upah 

 
2.232.087 

 
286.065 

 
12,82% 

Jumlah TK Aktif 19.100.000 19.275.061 100,92% 
 Sumber: RKAT 2015 Perubahan dan Divisi Pengelolaan Kepesertaan 

Sampai dengan 31 Desember 2015, sebanyak 296.791 perusahaan terdaftar 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja aktif yang 

terlindungi oleh jaminan sosial sebanyak 19.275.061 yaitu dari kelompok peserta 

Penerima Upah sebanyak 18.988.996 tenaga kerja (112,57% dari target RKAT 

2015) dan Bukan Penerima Upah sebanyak 286.065 tenaga kerja (12,82% dari 

target RKAT 2015). Jika dibandingkan dengan target RKAT 2015, pencapaian 

perusahaan aktif mencapai 117,96% dan tenaga kerja aktif 100,92%. Pencapaian 

sampai dengan 31 Desember 2015 tersebut merepresentasikan coverage share 

39,56% untuk tenaga kerja penerima upah dan 0,40% untuk tenaga kerja bukan 

penerima upah, dari proyeksi jumlah tenaga kerja 2015 (penerima upah dan bukan 

penerima upah) dengan coverage share total tenaga kerja aktif sebesar 16,06%. 

Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan tenaga kerja yang 

terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, diukur melalui tolak ukur 

coverage share, sebesar 35,14% pekerja penerima upah atau 16.867.913 tenaga 

kerja dan 3,10% pekerja bukan penerima upah atau 2.232.087 tenaga kerja22. 

 

                                                           
22 BPJS Ketengakerjaan. 2015. Resume Laporan Penglolaan Program (Audited) 2015. 

Hlm 13 
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C. Tinjauan Jaminan Hari Tua Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang

dan Peraturan Terkait

1. Jaminan Hari Tua Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Hari tua adalah umur pada saat produktivitas pekerja/buruh telah dianggap 

menurun, sehingga perlu diganti dengan pekerja/buruh yang lebih muda termasuk 

cacat tetap dan total (total and permanent disability) yang dapat dianggap sebagai 

hari tua yang dini23. JHT merupakan program perlindungan yang bersifat dasar 

bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian 

terhadap resiko-resiko social ekonomi. Jaminan ini merupakan sarana penjamin 

arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari 

terjadinya risiko-risiko social dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha 

dan tenaga kerja. Jaminan hari tua merupakan program perlindungan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya yang telah mencapai usia tua dan telah berhenti 

bekerja, juga untuk pekerja yang terkena PHK. Pada dasarnya JHT merupakan 

komponen pensiun dasar. 

Dasar perhitungan jaminan ini adalah bersanya total iuran atau premi yang 

telah dibayarkan pemberi kerja dan tenaga kerja. Dengan demikian kalau tenaga 

kerja tersebut membayar premi jaminan hari tuanya sedikit, otomatis dia akan 

mendapatkan jaminan hari tua yang sedikit pula, begitu juga sebaliknya. Risiko 

sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi 

peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, 

yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja 

dan/atau membutuhkan perwatan medis. Penyelenggaraan program ini 

23 Adrian Sudeti. 2011. Hukum Perburuhan. Jakarta.  Sinar Grafika. Hlm 190 
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menggunakan mekanisme asuransi sosial. Jaminan hari tua yang selanjutnya 

disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat 

peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. 

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan 

tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan 

kedua belah pihak. Adapun pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama 

oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari pengusaha 

kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan dan 

sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri. 

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi 

sosial atau tabungan wajib. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan 

dana yang bersifat wajib yang berdasar dari iuran guna memberikan perlindungan 

atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau aggota keluarganya. 

Adapun tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta 

program jaminan sosial. Dalam pasal 36 Undang-undang Sistem Jaminan Sosial 

Nasoinal yang dimaksud peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah 

membayar iuran. Manfaat dari jaminan hari tua diatur dalam Pasal 37 ayat 1-4 

yang berbunyi: 

a. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada 
saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami 
cacat total tetap. 

b. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh 
akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembanganya. 

c. Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai 
batas tertentu setelah kepesertaan mencapai 10 tahun. 

d. Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima 
manfaat jaminan hari tua. 
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e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 diatur lebih lanjut 
dalam peraturan pemerintah. 

Sedangkan iuran merupakan sejumlah uang dibayarkan secara teratur oleh 

peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah yang besarnya diatur dalam pasal 38 

ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi: 

a. Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan 
berdasarkan persentase tertentu dari upah ata penghasilan tertentu yang 
ditangung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja 

b. Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah 
ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala 
oleh pemerintah 

c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih 
lanjut dalam peraturan pemerintah. 
 

2. Manfaat JHT dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

46 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 

Program JHT ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga 

kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem 

tabungan hari tua. Program JHT memberikan kepastian penerimaan penghasilan 

yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah 

memenuhi persyaratan tertentu. Kemanfaatan JHT adalah sebesar akumulasi iuran 

ditambah hasil pengembangannya. JHT akan dikembalikan atau dibayarkan 

sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila 

tenaga kerja mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap, 

berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan lima tahun dan masa 

tunggu satu bulan, dan pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi 

PNS/POLRI/ABRI. Penjelasan mengenai manfaat diatur dalam pasal 22, 23, 24, 

dan pasal 25 disebutkan beberapa manfaat JHT yang menyebutkan: 

a. Pasal 22 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 berbunyi: 
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1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila 
Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau 
mengalami cacat total tetap. 

2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran 
yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat 
dalam rekening perorangan Peserta.  

3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara 
sekaligus. 

4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, 
pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki 
masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.  

5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari 
jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau 
paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai 
persiapan memasuki masa pensiun.  

6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 
dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.  

7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta 
mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun. 

 
b. Dalam Pasal 23 ayat 1, 2, 3, dan 4 menyebutkan: 

1) Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT diberikan kepada 
ahli waris yang sah.  

2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. janda; 
b. duda; atau  
c. anak. 

3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 
a. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke 

bawah sampai derajat kedua;  
b. saudara kandung;  
c. mertua; dan  
d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja.  

4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai 
harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

 
c. Pasal 24 menyebutkan: 
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Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena Pemberi 

Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara 

wajib membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.  

d. Dalam pasal 25 ayat 1, 2, 3 menyebutkan: 

1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa 

fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.  

2) Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan 

jenis manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

3. Manfaat JHT dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 

Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat 

Jaminan Hari tua. 

Manfaat yang bisa didapatkan para tenaga kerja yang sudah terdaftar 

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya dapat menggunakan 

manfaat dari jaminan hari tua (JHT). JHT adalah sebuah jaminan sosial yang 

dipersiapkan untuk memberikan perlindungan diusia tua yang sudah tidak 

produktif. Seseorang dapat mengajukan klaim JHT 100% ketika sudah mencapai 

usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat tetap dan di PHK (sudah tidak 

bekerja). Namun kini ada perubahan peraturan, walaupun belum memasuki usia 
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pensiun atau 10 tahun bekerja, peserta dapat mengajukan klaim dana JHT dengan 

persentasi 10% dan 30% dalam kondisi aktif bekerja. 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 bagi peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah 

setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di 

Indonesia yang telah membayar iuran. Dalam pasal 2 manfaat JHT dibayarkan 

kepada peserta apabila Peserta mencapai usia pensiun, Peserta mengalami cacat 

total tetap, atau Peserta meninggal dunia. Program JHT ini ditujukan sebagai 

pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari 

tua dan selenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Dalam pasal 16 ayat 1 

peraturan pemerintah No 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program 

Jaminan hari tua menyebutkan Iuan JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja 

pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% dengan besaran 

yang ditanggung perusahaan sebesar 3,7% dan tenaga kerja sebesar 2%. Beberapa 

manfaat JHT yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 

Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat jaminan hari 

tua meliputi: 

a. Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun dalam pasal 3 ayat 

1,2,3 yaitu: 

1) Manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat 
mencapai usia pensiun. 

2) Manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 termasuk juga peserta yang berhenti bekerja. 
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3) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
meliputi: 
a. Peserta mengundurkan diri. 
b. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja. 
c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

 
b. Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap diatur dalam 

pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menyebutkan: 

1) Manfaat JHT bagi peserta mengalami cacat total tetap sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b kepada peserta yang mengalami 
cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun. 

2) Hak atas manfaat JHT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 
diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta 
ditetapkan mengalami cacat total. 

3) Pemberian manfaat JHT bagi peserta mengalami cacat total tetap 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi 
persyaratan: 
a. Asli kartu peserta BPJS ketenagakerjaan; dan 
b. Surat keterangan dokter 

4) Mekanisme penetapan cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada 
ayat 3 dilkukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

5) Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS ketenagakerjaan 
kepada peserta yang bersangkutan. 

 
c. Manfaat JHT kepada peserta yang meninggal dunia dalam pasal 9 ayat 1, 

2, 3, 4, 5, dan 6 yang menyebutkan: 

1) Manfaat JHT bagi peserta meninggal dunia sebgaimana yang 
dimaksud dalam pasal 2 huruf c diberikan kepada ahli waris peserta. 
 

2) Ahli waris sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 meliputi: 
a. Janda 
b. Duda; atau 
c. Anak 
 

3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 
a. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus keatas dan kebawah 

sampai derajat kedua; 
b. Saudara kandung 
c. Mertua; dan 
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d. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. 
 

4) Dalam pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 3 huruf d tidak ada, JHT dikembalikan kebalai 
harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

5) Pemberian manfaat JHT bagi ahli waris peserta sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan: 
a. Asli kartu peserta BPJS ketenagakerjaan. 
b. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/ kepolisian/ kelurahan. 
c. Surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang; dan; 
d. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih 

berlaku. 
 

6) Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dibayarkan secara tunai dan sekligus oleh BPJS ketenagakerjaan 
kepada ahli waris peserta. 

 
D.  Tinjauan Umum Tentang Klaim Jaminan Hari Tua 

 

1) Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Menurut Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. 

Jaminan hari tua merupakan program perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan tenaga kerja akibat 

meninggal dunia, cacat total tetap, atau di PHK dan penyelenggaraannya dengan 

sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah 

hasil pengembangannya. Adapun besaran iuran Program Jaminan Hari Tua 

ditanggung perusahaan sebesar 3,7%, sementara oleh tenaga kerja sebesar 2%. 

Untuk alurnya sendiri, premi JHT yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan 

sebagai penghasilan karyawan atau tidak menambah penghasilan bruto karyawan. 

Kemudian, pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang 

bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari BPJS ketenagakerjaan. Sementara 
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itu, premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang 

penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut.  

Manfaat JHT bagi peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah 

setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di 

Indonesia yang telah membayar iuran. Dalam pasal 2 manfaat JHT dibayarkan 

kepada peserta apabila peserta mencapai usia pension, peserta mengalami cacat 

total tetap, atau peserta meninggal dunia. Adapun manfaat JHT bagi yang 

mencapai usia pensiun termasuk juga bagi peserta yang berhenti bekerja. Peserta 

yang berhenti bekerja yang dimaksud terdiri dari peserta yang mengundurkan diri, 

peserta tang terkena pemutusan hubungan kerja dan peserta yang meninggalkan 

Indonesia untuk selama-lamanya. Pembayaran Jaminan Hari Tua secara sekaligus 

atau berkala sepenuhnya merupakan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan dan 

bukan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  

Sementara untuk pengajuan klaim atau pencairan dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada BPJS ketenagakerjaan, 

Yang mana pengajuannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan 

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua terdiri dari beberapa kriteria meliputi: 

1. Peserta mencapai usia pensiun terdiri: 
a. Asli kartu peserta BPJS ketenagakerjaan/jamsostek 
b. Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan, 

dan 
c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku 

(vide pasal 4 ayat 1). 
2. Peserta yang mengundurkan diri: 

a. Asli kartu peserta BPJS ketenagakerjaan/jamsostek 
b. Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat peserta 

bekerja  
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c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku 
(vide pasal 5 ayat 2). 

Pemberian JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan 

secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan 

terhitung sejak surat pengunduran diri diterbitkan. 

3. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja terdiri dari: 
a. Asli kartu BPJS ketenagakerjaan 
b. Bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di pengadilan 

hubungan industrial atau penetapan pengadilan hubungan industrial. 
c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku. 

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja manfaat JHT dapat 

dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 

bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.  

4. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya: 
a. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia. 
b. Fotokopi paspor. 
c. Dan fotokopi visa bagi tenaga kerja warga Negara Indonesia. 
 

5. Peserta mengalami cacat total : 
a. Asli kartu peserta BPJS ketenagakerjaan 
b. Surat keterangan dokter. 
 

6. Peserta yang meninggal dunia: 
a. Asli kartu BPJS ketenagakerjaan 
b. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan 
c. Surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang. 
d. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku. 

Pembayaran JHT dapat dbayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS 

ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta. Ahli waris yang dimaksud 

adalah janda, duda dan anak. JHT yang diberikan sesuai urutan sebagai 

berikut:  

1. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus keatas dan kebawah 
sampai derajat kedua. 

2. Sodara kandung. 
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3. Mertua. 
4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta. 

 
2) Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Menurut Peraturan 

BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. 

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Teknnis Pembayaran 

Manfaat JHT ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang cara dan Persyaratan Pembayaran 

Manfaat JHT. Dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini, Yang dimaksud 

dengan jaminan hari tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus 

atau dibayarkan sampai batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. 

Peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang termasuk orang 

asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar 

iuran. BPJS ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Dari ketentuan tersebut peserta yang ingn 

mengajukan dana jaminan hari tua harus memenuhi syarat yang terdiri dari 

beberapa kriteria peserta meliputi: 

1. Peserta mencapai usia pensiun (56 tahun). 
Peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi 
formulir pengajuan klaim yang dilengkapidokumen sebagai berikut: 
a. Kartu asli peserta BPJS ketenagakerjaan. 
b. Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan 

bagi peserta yang sudah tidak bekerja lagi. 
c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku. 
d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui 

transfer (vide pasal 3 ayat 1) 



56 
 

Namun jika peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih 

untuk mengambil saldo JHT atau menunda manfaat JHT, dan meneruskan 

kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja. 

2. Peserta mengundurkan diri sebelum usia pensiun (56 tahun). 

Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat 

bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan 

pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan. Masa tunggu 1 (satu) 

bulan tersebut terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS 

ketenagakerjaan, dengan mengisi formulir pengajuan yang dilengkapi 

dokumen sebagai berikut: 

a. Kartu asli peserta BPJS ketenagakerjaan. 
b. Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja 

yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas ketenagakerjaan setempat 
dengan tembusan kepada BPJS ketenagakerjaan setempat. 

c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku. 
d. Fotokopi buku tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer 

(vide pasal 4 ayat 3) 

Persyaratan surat keterangan wajib bagi peserta yang mengundurkan diri 

terhitung mulai tanggal 1 september 2015 dan seterusnya. Jika dalam hal 

peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS 

ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, peserta dan/atau pemberi kerja 

dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan 

pengadilan hubungan industrial. Pemberian manfaat JHT bagi peserta 
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yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengajukan 

pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal penetapan pengadilan hubungan industrial. dengan mengisi 

formulir pengajuan klaim dilengkapi dokumen sebagai berikut: 

a. Kartu asli Peserta BPJS ketenagakerjaan; 
b. Bukti penetapan pemutusan hubungan kerja dari pengadilan 

hubungan industrial tempat peserta bekerja; 
c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih 

berlaku; 
d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui 

transfer. 

Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada 

BPJS ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, peserta dan/atau pemberi 

kerja dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

4. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja melalui bipartite (pengusaha 

dan pekerja). Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui bipartit dapat mengajukan 

pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal perjanjian bersama didaftarkan pada pengadilan hubungan 

industrial tempat peserta bekerja. dengan mengisi formulir pengajuan 

klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut: 

a. Kartu asli peserta BPJS ketenagakerjaan; 
b. Fotokopi perjanjian bersama; 
c. Bukti pendaftaran perjanjian bersama pengadilan hubungan industrial 

tempat peserta bekerja; 
d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayarn dilakukan melalui transfer 



58 
 

Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada 

BPJS ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, peserta dan/atau pemberi 

kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5. Peserta WNI dan WNA meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

Pemberian manfaat JHT bagi peserta warga negara Indonesia (WNI) yang 

meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya dapat menajukan 

pembayaran manfaat JHT, dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang 

dilengkapi dokumen sebagai berikut: 

a. Kartu asli BPJS ketenagakerjaan; 
b. Fotokopi kartu tanda pendududk dan kartu keluarga yang masih 

berlaku; 
c. Fotokopi keterangan berhenti bekerja; 
d. Fotokopi pasfor 
e. Fotokopi visa; 
f. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui 

transfer. 
Sedangkan Pemberian manfaat JHT bagi peserta warga negara asing 

(WNA) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya 

dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT, dengan mengisi formulir 

pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut : 

a. Kartu asli BPJS ketenagakerjaan 
b. Fotokopi pasfor 
c. Fotokopi keterangan habis kontrak kerja/berakhirnya masa tugas di 

Indonesia 
d. Surat keterangan tidak bekerja lagi di Indonesia 
e. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui 

transfer. 
 

6. Peserta mengalami cacat total tetap.  
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Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap 

dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT, dengan mengisi fotmulir 

pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut: 

a. Kartu asli peserta BPJS ketenagakerjaan 
b. Surat keterangan dari dokter yang merawat atau dokter penasehat yang 

menyatakan cacat total tetap; 
c. Surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat atau berhenti 

bekerja dari pemberi kerja. 
d. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih 

berlaku; 
e. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui 

transfer. 
Pembayaran hak atas manfaat JHT diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) 

bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap. 

7. Peserta yang meninggal dunia. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang 

meninggal dunia dapat diajukan pembayaran manfaat JHT oleh ahli waris 

peserta. Ahli waris bisa mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan 

mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai 

berikut: 

a. Kartu asli BPJS ketenagakerjaan 
b. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan atau 

fotokopi legalisir dengan menunjukan yang aslinya. 
c. Surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang; 
d. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih 

berlaku; 
e. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui 

transfer. 
Dalam hal ahli waris sebagaimanna yang dimaksud pada ayat (1) masih 

berusia dibawah usia 17 tahun maka menggunakan surat keterangan wali 

anak/asuh.  

   




