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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar 

1. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan 

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. 

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program 

jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang 

didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, 

dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang 

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP 

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 

tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya 

UU No.14/1969 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 (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi 

sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/ pengusaha 

Swasta maupun BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP 
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No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum 

Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Melalui PP No.36/1995 

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk 

memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan 

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga 

sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat 

risiko sosial.  

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU 

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 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 Perusahaan PT 

Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga 

Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang 

mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi 

seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU 

No 24 Tahun 2011.  
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Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 

1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT 

Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan 

penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya 

tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan 

kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program 

dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.  Kini 

dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS 

Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan 

pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

2. Visi dan Misi  

a.   Visi 

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, 

terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. 

b.  Misi 

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi 

perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: 

1. Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga 

kerja dan keluarga. 
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2. Pengusaha:   Menjadi   mitra   terpercaya   untuk   memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. 

3. Negara: Berperan serta dalam pembangunan. 

3. Filosofi Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  

BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk 

mengatasi risiko sosial ekonomi.  Kemandirian berarti tidak tergantung orang 

lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua 

maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan 

tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar 

pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS 

Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda 

membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang 

berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. 

4. Wilayah Kerja 

BPJS Ketenagakerjaan Blitar mempunyai wilayah kerja meliputi: 

Tabel 7: Wilayah Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar 

No Wilayah Kerja Kantor 

1 Kota Blitar Kantor cabang 

2 Kabupaten Blitar Kantor cabang perintis wlingi 

3 Kabupaten Tulungagung Kantor cabang mandiri tulungagung 

4 Kabupaten Trenggalek Kantor cabang perintis trenggalek 
Sumber: Dari BPJS ketenagakerjaan Cabang Blitar Pada Tanggal 25 Juni 2016 

 
5. Program BPJS Ketenagakerjaan 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja, Memberikan perlindungan atas risiko- 

risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk 

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat 
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kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan 

kerja. 

b. Jaminan Kematian, Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan 

kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja. 

c. Jaminan Hari Tua, Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang 

besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil 

pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta 

mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap. 

d. Jaminan   Pensiun,    jaminan   sosial   yang   bertujuan   untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau 

ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki 

usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan 

kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total 

tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. 

e. Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja 

selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil 

dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang 

mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja 

waktu   tertentu,   wajib   mendaftarkan   Pekerjanya   dalam Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 
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f. Pekerja   Bukan   Penerima   Upah (BPU) adalah pekerja yang 

melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang 

meliputi: Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja 

mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan 

kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, 

Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/ Advokat, Artis, dan lain-lain. 

6. Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Blitar Sampai Bulan 

September 2016 

Berdasarkan keterangan Dian Oktavianis bidang pemasaran BPJS 

Ketenagakerjaan cabang Blitar terdapat data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

yang terdiri dari tenaga kerja aktif, penerima iuran penerima upah, penerima iuran 

bukan penerima upah, dan penerima iuran jasa kontruksi sampai pada bulan 

September 2016 yang masing-masing diaudit sebagai berikut: 

a. Tenaga Kerja Aktif 

Tabel  8: Tenaga Kerja Aktif 
 

KANTOR CABANG 
PESERTA AKTIF PU PESERTA AKTIF BPU PESERTA AKTIF JAKON 

PERUSH TK     PERUSH TK PROYEK TK 

KC BLITAR 2.114 25.879 - 2.045 605 18.193 

KCP TULUNGAGUNG 461 4.566 - 536 391 123.023 

KCP TRENGGALEK 393 2.166 - 122 693 13.323 

KCP WLINGI 175 1.590 - 179 - - 

TOTAL 3.143 34.201 - 2.882 1.689 154.539 

AKUMULASI 24495 282.965 - 47.057 29035 2772832 

Sumber :  Hasil wawancara dengan Dian Oktavianis bagian pemasaran BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Blitar Tanggal 24 Oktober 2016 

 

Dari keterangan tabel tenaga kerja aktif diatas terdapat peserta aktif 

penerima upah baik perushaaan maupun tenaga kerja dan peserta  aktif bukan 

penerima upah hanya tenaga kerja sedangkan peserta aktif jasa konstruksi terdiri 

dari proyek dan tenagakerja. Dari keterangan tersebut peserta BPJS 
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Ketenagakerjaan paling banyak berada pada wilayah kerja kantor cabang Blitar 

yang peserta aktif penerima upah sebanyak 2.114 peserta untuk perusahaan dan 

25.879 peserta untuk tenaga kerja, sementara peserta aktif bukan penerima upah 

terdapat 2.045 peseta untuk tenaga kerja, sedangkan peserta aktif jasa konstruksi 

terbanyak berada dikantor cabang perintis Tulungagung yang terdapat 123.023 

peserta tenaga kerja aktif, dan untuk proyek jasa kostruksi terbanyak berada 

dikantor cabang perintis Trenggalek 693 proyek. Untuk tenagakerja kerja aktif 

paling sedikit berada diwilayah kerja kantor cabang perintis Wlingi yang mana 

peserta aktif penerima upah untuk perusahaan berjumlah  175 perusahaan dan 

untuk tengakerjanya berjumlah 1.590 peserta tenagakerja dan untuk peserta aktif 

bukan penerima upah berjumlah 178 tenagakerja. 

b. Penerimaan Iuran Penerima Upah 

Tabel 9: Penerimaan Iuran Penerima Upah 
 

KANTOR CABANG 
PROGRAM 

JHT JKK JKM JPN 

BLITAR Rp. 14.152.363.681 Rp. 1.434.489.961 Rp. 807.138.759 Rp. 2.533.768.098 

TULUNGAGUNG Rp. 1.399.456.697 Rp. 155.208.499 Rp. 80.129.554 Rp. 80.668.336 

TRENGGALEK Rp. 629.448.613 Rp. 60.827.120 Rp. 41.036.976 Rp. 51.349.194 

WLINGI Rp. 551.951.761 Rp. 39.891.545 Rp. 31.871.285 Rp. 57.445.914 

TOTAL Rp.16.733.220.753 Rp. 1.690.417.125 Rp. 960.176.574 Rp. 2.723.231.542 

Sumber : Hasil wawancara dengan Dian Oktavianis bagian pemasaran BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Blitar Tanggal 24 Oktober 2016 

 

Dari keterangan tabel penerimaan iuran penerima upah diatas terdapat 

jumlah penerimaan iuran dari 4 program yang meliputi jaminan hari tua, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Peneriaan iuran 

penerima upah terbanyak berada pada wilayah kantor cabang Blitar dari 

keseluruhan program, untuk jaminan hari tua berjumlah Rp 14.152.363.681, 

Jaminan Kecelakaan kerja berjumlah Rp 1.434.489.961, Jaminan kematian 
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berjumlah Rp 807.138.759, dan jaminan pensiun yang berjumlah Rp 

2.533.768.098, sedangkan penerima iuran penerima upah paling sedikit berada 

diwilayah kantor cabang perintis Wlingi yagn masing-masing berjumlah Rp 

551.951.761 untuk jaminan hari tua, Rp 39.891.545 untuk jaminan kecelakaan 

kerja, Rp 31.871.285 untuk jaminan kematian, semantara untuk program 

jaminan pensiun paling sedikit ada diwilayah kantor cabang perintis 

Trenggalek dengan jumlah Rp 51.349.194. sementara untuk total penerimaan 

iuran penerima upah terbanyak ada pada jaminan hari tua sebesar Rp 

16.733.220.753 dan total paling  sedikit adalah jaminan kematian dengan total 

iuran sebesar Rp 960.176.574. 

c. Penerimaan Iuran Bukan Penerima Upah. 

Tabel 10: Penerimaan Iuran Bukan Penerima Upah 
 

KANTOR CABANG 
PROGRAM 

JHT JK

K 
JKM 

BLITAR Rp. 2.516.000 Rp. 362.657.000 Rp. 247.421.471 

TULUNGAGUNG Rp. 486.000 Rp. 17.252.000 Rp. 8.425.200 

TRENGGALEK Rp. 496.000 Rp. 18.358.000 Rp. 11.498.800 

WLINGI Rp. 80.000 Rp. 9.844.000 Rp. 6.636.800 

TOTAL Rp. 3.578.000 Rp. 408.111.000 Rp. 273.982.271 

Sumber : Hasil wawancara dengan Dian Oktavianis bagian pemasaran BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Blitar Tanggal 24 Oktober 2016. 

 

Dari keterangan tabel penerimaan iuran bukan penerima upah yang paling 

banyak terdapat diwilayah kerja kantor cabang blitar dengan jumlah iuran terdiri 

Jaminan hari tua sebesar Rp  2.516.000, Jaminan kecelakaan kerja Rp 

362.657.000 dan jaminan kematian sebesar Rp 247.421.471 sedangkan untuk 

penerimaan iuran bukan penerima upah terendah ada diwilayah kantor cabang 

perintis Wlingi dengan program jaminan hari tua sebesar Rp 80.000, Jaminan 

kecelakaan kerja Rp 9.844.000, dan jaminan kematian sebesar 6.636.800. 

untuk total terbanyak ada pada jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp 
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408.111.000. dan total terendah ada pada jaminnan hari tua sebesar Rp  

3.578.000,00. 

d. Penerimaan Iuran Jasa Konstruksi 

Tabel 11: Penerimaan Iuran Jasa Konstruksi 
KANTOR CABANG PROGRAM 

JKK JKM 

BLITAR Rp. 706.911.648,12 Rp. 93.156.642,73 

TULUNGAGUNG Rp. 302.548.743,70 Rp. 38.458.851,89 

TRENGGALEK Rp. 283.696.290,92 Rp. 35.707.207,63 

WLINGI Rp. 1.205.178,00 Rp. 162.361,09 

TOTAL Rp. 1.294.361.860,74 Rp. 167.485.063,34 

Sumber : Hasil wawancara dengan Dian Oktavianis bagian pemasaran BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Blitar Tanggal 24 Oktober 2016. 

 

Dari tabel penerimaan iuran jasa konstruksi yang paling banyak masih 

berada pada wilayah kantor cabang Blitar yang  terdiri dari 2 program jaminan 

kecelakaan kerja dengan jumlah iuran sebesar Rp 706.911.648,12 dan jaminan 

kematian sebesar Rp 93.156.642,73 sedangkan yang paling sedikit diwilayah 

kerja kantor cabang perintis Wlingi untuk jaminan kecelakaan kerja sebesar 

Rp 1.205.178,00 dan jaminan kematian sebesar Rp 162.361,09. Untuk total 

terbanyak ada pada jaminan kecelakaan kerja sebesar 1.294.361.860,74 dan 

paling sedikit jaminan kematian sebesar Rp 167.485.063,34. 

7. Peserta yang Mengajukan Klaim Dana JHT di BPJS ketenagakerjaan 

Cabang Blitar 

 

Tabel 12: Pengajuan Jaminan Hari Tua Di kantor BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Blitar 

No Bulan/ Tahun Jumlah Peserta BPJS TK 

1 Juni 2015 263 peserta 

2 July 2015 305 peserta 

3 Agustus 2015 258 peserta 

4 September 2015 1.081 peserta 

5 Oktober 2015 847 peserta 
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Sumber Data: Hasil wawancara dengan Wahyuni selaku CSO di bidang pelayanan BPJS 

ketenagakerjaan cabang Blitar tanggal 23 juni 2016.  

Adapun menurut Wahyuni selaku CSO di bidang pelayanan BPJS 

ketenagakerjaan cabang Blitar peserta yang ditolak dalam mengajukan klaim 

tidak masuk audit oleh pihak BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar. Peserta yang 

paling banyak mengajukan klaim JHT berada pada bulan September sebanyak 

1.081 orang, dan yang paling sedikit pada bulan agustus tahun 2015. 

8. Prosedur Pendaftaran Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Ada dua kategori pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, yaitu bagi karyawan 

perusahaan dimana perusahaanlah yang mendaftarkan karyawan mereka dan yang 

kedua bagi pekerja mandiri/Bukan Penerima Upah. Berikut beberapa syarat 

dokumen yang perlu disiapkan oleh perusahaan dan karyawannya ketika akan 

mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan: 

1. Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan. 

2. Asli dan salinan NPWP Perusahaan. 

3. Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan. 

4. Salinan KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan. 

5. Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing karyawan. 

6. Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar. 

Dengan mengisi formulir sebagai berikut: 

a. Untuk Pemilik Perusahaan: 

6 November 2015 754 peserta 

7 Desember 2015 797 peserta 

8 Januari 2016 788 peserta 

9 Februari 2016 821 peserta 

10 Maret 2016 780 Peserta 

11 April 2016 567 Peserta 

12 Mei 2016 744 peserta 
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b. Untuk karyawan perusahaan yang bekerja tersebut: 
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c. Sedangkan untuk syarat Bagi peserta BPU hanya membawa KTP dan Kartu 

Keluarga dengan Mengisi formulir dibawah ini:   
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Bagi pemilik perusahaan dan karyawanya bisa mengikuti 4 program yang 

meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan 

jaminan hari tua, sedangakan untuk pekerja mandiri/bukan penerima upah hanya 

boleh mengikuti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari 

tua. Jika syarat untuk pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut 

baik pemilik perusahaann, karyawan, serta pekerja Mandiri/bukan penerima upah 

tersebut sudah dipenuhi maka berkas tersebut bisa langsung disetorkan kepada 

pihak BPJS Ketenagakerjaan bagian pemasaran untuk segera diproses agar segera 

dibuat kartu BPJS ketenagakerjaan. Berdasarkan keterangan Dian Oktavianis 

untuk perusahaan dan karyawannya kartu BPJS ketenagakerjaan jadi bisa sampai 

waktu 1 minggu terhitung sejak pendaftaran di terima oleh pihak BPJS 

ketenagakerjaan cabang blitar, Sedangkan untuk bukan penerima upah biasanya 1 

hari setelah di proses berkas kelengkapannya maka kartu peserta BPJS 

ketenagakerjaan langsung bisa jadi. 

B. Pelaksanaan Pengajuan Klaim Dana Jaminan Hari Tua Di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Blitar 

 

1. Prosedur dan Syarat Pengajuan klaim JHT 

a. Syarat-syarat pengajuan JHT 

Peserta BPJS ketenagakerjaan terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan 

pembayaran jaminan hari tua seperti dibawah ini: 
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Pasca peserta sudah mengisi formulir tersebut maka harus melampirkan 

syarat-syarat yang ada formulir tersebut sesuai dengan kriteria peserta yang 

mengajukan, Adapun syarat-syarat yang  ada di formulir pengajuan JHT di 

kantor BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar tersebut memiliki beberapa kriteria 

yang meliputi: 

1.   Syarat pengajuan klaim JHT yang mencapai usia pensiun 56 tahun 

terdiri dari: 

a.   Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli 

b.   Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli. 

c.   Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan yang asli 

d.   Fotokopi keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dengan 

menunjukan yang asli. 

2.   Syarat pengajuan klaim JHT bagi yang meninggalkan wilayah RI (WNI): 

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli. 

b. Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli. 

c. Fotokopi keterangan habis kontrak atau mutase dan pernyataan 

tidak bekerja lagi. 

3.   Syarat pengajuan klaim JHT bagi yang meninggalkan wilayah RI (WNA): 

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli. 

b. Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli. 

c. Fotokopi keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dengan 

menunjukan yang asli. 

d. Fotokopi visa dengan menunjukan yang asli. 

4.   Syarat pengajuan JHT bagi cacat total tetap: 

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli 

b. Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli 

c. Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan yang asli d.   

Ketearangan cacat total tetap dari dokter 

d. Keterangan tidak mampu bekerja karena cacat 

5.   Syarat pengajuan JHT bagi yang meninggal dunia: 

a.   Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli 

b.   Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli 

c.   Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan yang asli 

d.   Fotokopi KTP atau pasfor ahli waris dengan menunjukan yang 

asli 
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e.   Surat kematian asli atau legalisir  

f.   Surat keterangan ahli waris 

6.   Syarat pengajuan JHT bagi kepesertaan selama 10 tahun, pengambilan 

sebagian maks 10 %: 

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli 

b. Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli 

c. Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan yang asli 

d. Surat keterangan aktif bekerja 

7.   Syarat pengajuan JHT bagi kepsertaan selama 10 tahun, pengambilan 

sebagian maks 30 % (perumahan): 

a.   Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli 

b.   Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli 

c.   Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan yang asli  

d.   Surat keterangan aktif bekerja 

e.   Dokumen perumahan 

8.   Syarat pengajuan JHT bagi yang mengundurkan diri sebelum usia 

pensiun: 

a.   Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli 

b.   Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli. 

c.   Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan yang asli. 

d.   Fotokopi keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dengan 

menunjukan yang asli. 

e.   Surat keterangan mengundurkan diri dari perusahaan ke dinas 

ketenagakerjaan. 

9.   Syarat pengajuan JHT bagi yang di PHK: 

a.   Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli. 

b.   Fotokopi KTP atau pasfor peserta dengan menunjukan yang 

asli. 

c.   Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan yang asli. 

d.   Penetapan PHK dari PHI. 

e.   Fotokopi perjanjian bersama. 

f.   Bukti pendaftaran perjanjian bersama ke PHI. 
 

Ketentuan syarat diatas tersebut sesuai dengan form yang sudah disediakan 

kantor BPJS ketenagakerjaan Cabang blitar. Dari ketentuan syarat tersebut ada 

beberapa syarat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri   No   15   tahun   

2015   Tentang   Tata   Cara   Dan   Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan 

Hari Tua yaitu syarat bagi peserta yang mengundurkan diri (vide pasal 5 ayat 
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2) sebelum usia pensiun yang ditambah dengan surat keterangan mengundurkan 

diri dari perusahaan yang ditujukan ke dinas ketenagakerjaan. Sedangakan untuk 

semua syarat yang lain di BPJS ketenagakerjaan untuk KTP dan KK harus 

membawa yang asli sementara dalam peraturan menteri tersebut hanya 

mencantumkan yang fotokopi. Dari 2 hal tersebut, sering terjadi penolakan yang 

dilakukan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar karena tidak membawa 

KK yang asli dan membawa surat keterangan mengundurkan diri dari perusahaan 

ke dinas ketenagakerjaan. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak disebutkan 

menurut penulis memang benar apa yang dilakukan oleh pihak BPJS 

ketenagakerjaan cabang blitar agar membawa KTP dan KK yang asli untuk 

melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran berupa 

pemalsuan KTP dan Kartu kelurga peserta BPJS ketenagakeerjaan, dan tidak 

salah dalam memberikan dana jaminan hari tua.. 

b. Prosedur pengajuan klaim JHT Cabang Blitar 

 
Gambar   1:   Prosedur   Pembayaran   Pengajuan   Klaim   Peserta   BPJS 

ketenagakerjaan Di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. 
 

 

t 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
 

 

1. Mengisi formulir 

pengajuan jaminan hari tua. 

2. Cek kelengkapan 

dokumen menggunakan 

map ceklist. 

3. Letakkan dokumen di 

dalam Dropbox untuk dicek 

oleh pemeriksa dokumen 

4. Dapatkan nomor 

antrian sesuai tujuan 

kedatangan peserta. 

5. Verifikasi data 

peserta pada saat dipanggil 

oleh petugas pelayanan klaim. 
6. Terima tanda bukti 

transaksi. 
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Dari ilustrasi petunjuk gambar tersebut pertama-tama peserta mengisi 

formulir pengajuan klaim dana jaminan hari tua yang berisikan biodata peserta 

serta keterangan yang dibutuhkan setelah diisi semua maka peserta diwajibkan 

untuk melampir syarat yang sudah ditentukan pada formulir tersebut bersama 

dengan formulir yang sudah diisi, setelah itu peserta meletakkan dokumen berkas 

tersbut yang menggunakan map di dropbox untuk segera dicek kelengkapan berkas 

tadi oleh bagian pemeriksaan dokumen, selanjutnya mendapatkan nomor antrian 

peserta untuk menunggu pemanggilan, setelah peserta dipanggil oleh bagian 

pemeriksaan dokumen maka peserta akan diarahkan untuk menuju ke pelayanan 

untuk verifikasi data untuk dicek kembali berkasnya apakah sudah memenuhi 

syarat, jika semua salah satu dari beberapa kriteria syarat tersebut dipenuhi 

maka peserta BPJS ketenagakerjaan menerima tanda bukti bahwa syaratnya 

sudah memenuhi untuk bisa diproses lebih lanjut untuk tahapan  pencairan  dana  

JHT  tersebut melalui transfer ke rekening peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Apabila peserta  BPJS  ketenagakerjaan yang  belum  mempunyai  buku  

tabungan  maka  akan  disediakan  pembuatan buku tabungan di bank Mandiri, 

yang tersedia didalam kantor BPJS ketenagakerjaan  Cabang  Blitar,  setelah  

dibuatkan  buku  tabungan  tersebut maka proses transfer saldo JHT akan segera 

dilakukan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar secara penuh. 

Berdasarkan keterangan Wahyuni selaku CSO di bidang pelayanan BPJS 

ketenagakerjaan cabang Blitar, jika Jumlah pencairan dana JHT di bawah 50 juta 

maka tidak dikenakan pajak, jika diatas 50 Juta dikenakan pajak sebesar 5%, 

dan 25 % yang punya saldo JHT diatas 250 juta serta 30% untuk saldo diatas 
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500 juta. Menurut keterangannya pengenaan pajak tersebut berlaku untuk peserta 

pekerja formal dan non formal atau bukan penerima upah (BPU), pajak tersebut 

langsung dipotong oleh pihak BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar. Bagi peserta 

yang ingin mencairkan semua saldo JHT, maka peserta harus berhenti bekerja 

terlebih dahulu, bisa karena mengundurkan diri (resign) atau pun 

diberhentikan oleh perusahaan (PHK), dan pensiun. 

2. Kasus-kasus Penolakan Pengajuan Klaim JHT Menurut Peserta

BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, terdapat 

beberapa kasus penolakan yang dilakukan oleh pihak BPJS ketengakerjaan 

cabang Blitar dengan alasan yang beragam menurut keterangan peserta BPJS 

ketenagakerjaan meliputi: 

a. Menurut Teguh Jatmiko1, selaku peserta BPJS ketenagakerjaan yang

berhenti bekerja karena masa kontraknya kerjanya habis ingin

mengajukan klaim dana jaminan hari tua mendapat penolakan dari pihak

BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar. Peserta tersebut memiliki 2 kartu

jamsostek, yang mana salah satu kartu yang dimiliki oleh Teguh jatmiko

tidak di nonaktifkan oleh perusahan asal tempat dia bekerja. Berdasarkan

keterangan Teguh jatmiko yang pernah bekerja di salah satu perusahan

yang ada disumatra selama 10 tahun, setelah berhenti di Sumatra Teguh

jatmiko bekerja 2 tahun lagi diperusahaan yang baru di Blitar. Alasan

Teguh Jatmiko ditolak karena kartu jamsostek yang dibuat selama bekerja

disumatra belum di non aktifkan oleh pihak perusahaan.

1 Wawancara dengan Teguh, Peserta BPJS ketenagakerjaan tertanggal 8 Agustus 2015 

pukul 09:00 wib. 
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Padahal yang ingin diajukan oleh Teguh Jatmiko adalah kartu 

jamsostek tempat kerja barunya di blitar yang tidak lama berhenti selama 

2 tahun terakhir, akibat belum dinonaktifkan kartu jamsostek yang  lama 

peserta akhirnya  tidak  bisa  melanjutkan pengajuan  klaim  dana 

jaminan hari tua, peserta diwajibkan terlebih dahulu oleh pihak BPJS 

ketenagakerjaan  cabang  Blitar untuk  me-nonaktifkan  kartu  jamsostek  

yang lama tersebut baru bisa di proses lebih lanjut untuk mencairkan dana 

JHT, padahal untuk syaratnya Teguh jatmiko sudah memenuhi seperti 

yang dimintakan oleh BPJS ketenagakerjaan cabang blitar sesuai dengan 

form yang sudah disediakan, yang melampirkan, KTP, KK, surat 

keterangan berhenti bekerja dari perusahaan  serta surat tembusan dari 

perusahaan yang diketahui di disnaker yang ditujukan untuk kantor BPJS 

ketengakerjaan setempat. 

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisis penulis pada  alasan  

yang pertama  ketentuan  hukum  mengenai  alasan  penolakan  oleh  

pihak  BPJS ketenagakerjaan tersebut tidak berdasar, karena berdasarkan 

peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

pelaksanaan pengajuan klaim JHT tidak ada ketentuan untuk 

menonaktifkan kartu peserta terlebih dahulu baru bisa  mencairkan  

JHT  peserta  BPJS  ketenagakerjaan. Sehingga patut menjadi perhatian 

agar tidak terulang kembali kepada peserta yang lain. Jika memang itu 

sudah menjadi ketentuan seharusnya ada regulasi yang jelas agar peserta 

tidak merasa dirugikan. Karena dalam peraturan menteri dalam pasal 5 

ayat 2 dalam ketentuan peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 19 tahun 
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2015 untuk pengajuannya bagi peserta yang berhenti bekerja hanya 

menyebutkan untuk melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan/ 

jamsostek, Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat 

peserta bekerja, fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang 

masih berlaku. 

Dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan dalam pasal 4 ayat 2 yang 

menyebutkan 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. Memang disebutkan untuk 

menonaktifkan, tapi penolakan yang dilakukan sangat tidak beralasan 

karena kartu BPJS yang ingin diajukan klaim adalah kartu BPJS  

ketenagakerjaan yang kedua yang sudah di non aktifkan tetapi tetap saja 

ditolak dalam mengajukan klaim JHTnya, ini sangat merugikan pihak 

peserta BPJS ketenagakerjaan walaupun sudah memenuhi syarat yang 

sudah ditentukan oleh peratuan BPJS ketenagakerjaan tetapi tetap saja 

ditolak hanya karena memiliki 2 kartu yang salah satunya belum di non 

aktifkan karena hilang dan sudah berhenti bekerja ditempat kerja peserta 

yang lama. Seharusnya pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Blitar 

memberikan upaya untuk mempermudah peserta dalam mengajukan 

klaim dana JHT, karena sesungguhnya itu adalah hak dana jaminan hari 

tua milik peserta, sehingga peserta yang ditolak pada alasan yang pertama 

jelas tidak berdasar pada ketentuan hukum. 
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b. Selanjutnya  Menurut  Amirul  Khusnudin2,  peserta  BPJS 

ketenagakerjaan yang ditolak dalam mengajukan klaim dana jaminan hari 

tua, dikarenakan  peserta  tersebut  memiliki  perbedaan  data  tanggal  

lahir antara KTP dan kartu jamsostek, sehingga ditolak dalam 

mengajukan klaim, dari keterangan peserta mengatakan pada KTP tertera 

tanggal 28 april 1981 sedangkan pada kartu jamsosteknya tertera tanggal 

1 februari 1980, sehingga hal tersebut menjadi alasan oleh pihak BPJS 

ketenagakerjaan cabang Blitar menolaknya   untuk   mengajukan   dana   

jaminan   hari   tua.   Berdasarkan keterangannya jika ingin mengajukan 

maka harus mengisi form baru yang berisikan tentang permintaan koreksi 

kartu peserta yang diketahui oleh pihak perusahaan dan dinas tenaga kerja 

setempat. Padahal tempat bekerja peserta Amirul Khusnudin dulunya di 

balik papan, peserta keberatan karena keterbatasan biaya untuk meminta 

tanda tangan dari pihak perusahaan karena letaknya cukup jauh. 

Selanjutnya alasan penolakan pada poin kedua peserta ditolak 

lantaran keterangan data pada tanggal lahir antara KTP dan kartu 

jamsosteknya berbeda sehingga ditolak, menurut penulis ini juga tidak 

berdasar pada ketentuan hukum, karena tidak ada ketentuan baku 

mengenai hal tersebut, baik dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 

19 tahun 2015 maupun dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 

Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan 

Hari Tua. karena dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan bagi peserta 

                                                           
2 Wawancara dengan Amirul khusnudin, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tertanggal 09 

Agustus 2015 pukul 10.00 wib 
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yang berhenti bekerja hanya menyebutkan untuk melampirkan kartu 

peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek, surat keterangan    

pengunduran diri dari perusahaan tempat peserta bekerja, Fotokopi kartu 

tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku, sedangkan dalam 

peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Pelaksanaan   

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua pasal 4 bagi yang berhenti 

bekerja 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. 
 

Jika mengacu pada peraturan menteri dan peraturan BPJS 

ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pengajuan JHT bagi yang berhenti 

bekerja/mengundurkan diri tersebut ditolaknya pesera karena perbedaan 

tanggal lahir saja ini tidak berdasar, karena ketentuan tersebut tidak diatur 

sehingga ini sangat merugikan peserta yang ingin mengambil haknya. 

Namun pihak BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar memberikan alternatif 
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berupa form yang mana itu berisi koreksi oleh pihak perusahaan tempat 

bekerjanya agar diperiksa oleh perusahaan bahwa benar peserta tersebut 

pernah bekerja diperushaan tempat peserta bekerja. Tetapi peserta 

tersebut keberatan atas hal tersebut karena lokasi awal peserta bekerja 

berada jauh di tempat lokasi pengajuan klaim. Berdasarkan keterangan 

responden tersebut, tempat  bekerjanya  memang  jauh  sehingga  untuk  

meminta  koreksi  harus menuju kelokasi perusahaan awal dia bekerja 

yang mana itu membutuhkan biaya sehingga peserta merasa disulitkan 

karena lokasi bekerjannya berada dibalikpapan, sehingga dari keterangan 

responden tersebut maka penulis berpendapat seharusnya responden 

kedua diberikan upaya agar memudahkan responden  untuk  dapat  

mencairkan  dana  JHT  yang  pada  dasarnya  dana tersebut merupakan 

iuran milik peserta yang harus dipertanggung jawabkan. 

c. Menurut Miftahul Ulum3, peserta BPJS ketenagakerjaan yang berhenti 

bekerja karena masa kontrak kerjanya habis ini mengajukan dana jaminan 

hari tua ditolak lantaran hanya membawa fotokopi KTP dan Kartu 

Keluarga, tanpa menyertakan kartu keluarga yang asli. Berdasarkan 

keterangannya tersebut kartu keluarga yang dimilikinya hilang, padahal 

peserta tersebut sudah membawa fotokopi kartu keluarga namun tidak bisa 

membawa beserta dengan Kartu Keluarga yang asli. Sehingga dari 

keterangan tersebut akhirnya klaim JHT peserta ditolak oleh pihak BPJS 

ketenagakerjaan cabang Blitar. 

                                                           
3 Wawancara dengan Miftahul Ulum, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tertanggal 09 

Agustus 2016 pukul 13.00 wib 



84 

 

 

Pada alasan yang ke tiga peserta ditolak lantaran tidak menyertakan 

Kartu keluarga yang asli, padahal dalam ketentuan peraturan menteri 

ketenagakerjaan dan peraturan BPJS Ketenagakerjaan kartu keluarga yang 

dibutuhkan hanya fotokopi bukan yang asli, namun dalam 

pelaksananaannya kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk wajib 

disertakan yang asli untuk kelengkapan syarat pengajuan jaminan hari tua. 

Karena dalam peraturan menteri ketenagakerjaan dalam pasal 5 ayat 2 

bagi peserta yang berhenti bekerja hanya memenuhi syarat Asli kartu 

peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek, Surat keterangan pengunduran 

diri dari perusahaan tempat peserta bekerja, Fotokopi kartu tanda 

penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.  Dan dalam peraturan 

BPJS ketenagakerjaan dalam pasal 4 ayat 3 huruf c juga disebutkan bagi 

yang berhenti bekerja/mengundurkan diri hanya menambahkan syarat 

berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Sehingga menurut penulis ini 

juga tidak relevan dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 

Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengajuan klaim dana jaminan hari tua di 

BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar. Maka pelaksanaan pengajuan klaim 

dana jaminan hari tua seharusnya sesuai dengan peraturan menteri 

ketenagakerjaan maupun peraturan BPJS ketenagakerjaan tentang 

petunjuk pembayaran pelaksanaan jaminan hari tua agar penolakan yang 

dilakukan tidak merugikan para peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta hak 

uang iuran yang disetorkan setiap bulannya dapat dinikmati oleh peserta 
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ketika mengajukan klaim, bukan malah dipersulit dengan alasan yang 

tidak berdasar. 

d. Sedangkan Menurut Yeni sugiantoro4, peserta BPJS ketenagakerjaan ini 

ditolak karena tidak memiliki surat tembusan dari perusahaan yang 

disetujui atau dilegalisir dinas ketenagakerjaan tempat dia bekerja 

sebelumnya. Pada   alasan   keempat   peserta   tidak   memiliki   surat   

tembusan   dari perusahaan ke disnaker.  Menurut  penulis  penolakan  ini  

berdasar  pada ketentuan peraturan BPJS ketenagakerjaan tentang 

pelaksanaan pembayaran manfaat JHT yang mana disitu disebutkan bagi 

peserta yang berhenti bekerja harus memenuhi syarat Kartu asli peserta 

BPJS ketenagakerjaan, Surat keterangan pengunduran diri dari 

perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada  dan  diketahui  Dinas  

ketenagakerjaan  setempat  dengan  tembusan kepada BPJS 

ketenagakerjaan setempat, Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu 

keluarga yang masih berlaku, Fotokopi buku tabungan jika pembayaran 

dilakukan  melalui  transfer.  Menurut penulis alasan penolakan tersebut 

telah dituangkan dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 07 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan 

Hari Tua, namun ketentuan tersebut tidak termuat dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Hal ini tentunya 

menyebabkan adanya tumpang tindih antara aturan induk dengan aturan 

                                                           
4 Wawancara dengan Yeni Sugiantoro, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tertanggal 09 

Agustus 2016 pukul 14.00 wib 
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pelaksana. Dengan adanya kontradiksi aturan-aturan tersebut 

menyebabkan hak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan 

klaim dana jaminan hari tua dirugikan. 

Menanggapi keseluruhan permasalahan diatas, menurut analisis penulis 

BPJS ketenagakerjaan Cabang Blitar merupakan pelayanan publik yang mana 

kegiatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.  Ruang lingkup dari pelayanan publik meliputi 

pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dan juga meliputi jaminan sosial 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No 25 tahun 

2009 tentang pelayanan publik. Tujuan dari Undang-Undang Pelayanan Publik 

diatur pasal pasal 3 yang menyebutkan: 

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 

jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Terwujudnya   system   pelayanan   penyelenggaraan   yang   layak   

sesuai dengan asa-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. 

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, dan 

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 
Apabila meninjau permasalahan  yang  ada  di  BPJS ketenagakerjaan 

cabang Blitar acuan untuk pengajuan klaim JHT seharusnya Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua maupun Peraturan BPJS 
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Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua perlu di amandemen kembali agar 

penyelenggaraan pelayanan publik BPJS ketenagakerjaan cabang Blitar sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada demi terwujudnya perlindungan 

dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

3. Alasan Penolakan Menurut Pihak BPJS ketenagakerjaan Cabang 

Blitar 

 

Menurut Wahyuni5 selaku CSO di bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan 

cabang Blitar, berdasarkan keterangannya alasan ditolaknya 5 peserta yang sudah 

diwawancarai penulis tersebut sudah berdasarkan peraturan pelaksana BPJS 

Ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga itu menurutnya tidak menyalahi 

peraturan yang ada. Dari beberapa kriteria tersebut yang paling banyak 

mengajukan klaim jaminan hari tua di kantor BPJS ketenagakerjaan cabang 

Blitar adalah peserta BPJS ketenagakerjaan yang mengundurkan diri sebelum 

usia pensiun atau tenaga kerja kontrak yang habis masa kerjanya diperusahaan. 

Adapun peserta yang paling banyak ditolak adalah peserta yang tidak membawa 

surat tembusan dari perusahaan yang mendapat legalisir dan stempel dari 

disnaker setempat. Mengenai peserta yang berhenti bekerja sebelum usia 

pensiun atau peserta yang kontrak kerjanya habis maka harus memenuhi 

syarat tambahan seperti surat rekomendasi dari perusahaan untuk disetujui atau 

diketahui oleh disnaker dengan memenuhi tanda tangan yang dilegalisir, jika 

hanya memenuhi tanda tangan saja tanpa legalisir maka akan jelas ditolak.  

                                                           
5 Wawancara dengan Wahyuni, CSO di Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Blitar Tertanggal 23 Juni 2016 pukul 15:00 wib. 
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Wahyuni  juga menyampaikan bahwa BPJS  ketenagakerjaan  Cabang  

Blitar memiliki  tanggung  jawab  sosial  dengan  memberikan   pelayanan   

terbaik   bagi   seluruh   peserta   melalui informasi yang jelas dan mudah 

dipahami mengenai produk-produk serta   prosedur   klaim,   serta   prosedur   

klaim   yang   mudah   dan transfaran, Memberikan pelayanan untuk mencapai 

kepuasan peserta dan untuk menjaga kepercayaan peserta dan publik pada 

manfaat produk dan layanan badan Ketanagakerjaan serta melaksanakan 

perbaikan berkesinambungan dari segala aspek pelayanan untuk mencapai 

budaya pelayanan yang baik. Menurut analisa penulis maka apa yang 

disampaikan oleh Pihak BPJS ketenagakerjaan tersebut tidak selaras dengan apa 

yang dialami oleh peserta, karena masih ada beberapa penolakan yang dilakukan 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam 

peraturan menteri maupun dalam peraturan pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan 

tentang pelaksanaan pengajuan klaim dana jaminan hari tua. Mengenai tanggung 

jawab juga masih ada yang belum relevan karena peserta masih merasa kesulitan 

dalam menuntut haknya berupa dana jaminan hari tua, banyak syarat tambahan 

dalam prosedur yang tidak sesuai sehingga peserta merasa dirugikan. 
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