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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang.

Tenaga kerja mempunyai peran penting sebagai suatu unsur penunjang untuk

berhasilnya pembangunan nasional serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

Indonesia . Pekerjayang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan ditempat 

ia bekerja merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas pada perusahaan 

tersebut . Untuk itu, sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan hak 

perlindungan, pemeliharaan kesejahteraaan dan pengembangan terhadap 

keberlangsungan hidup,  sehingga diperlukanlah jaminan sosial bagi tenaga kerja.  

Hak untuk mendapatkan  jaminan dan perlindungan hukum dari negara bagi 

setiap karyawan diwujudkan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Penyelenggaraan program jaminan sosial adalah salah satu tanggungjawab dan 

kewajiban negara terutama pemberi kerjauntuk memberikan perlindungan sosial 

ekonomi kepada kepada pekerja . Program  jaminan sosial juga merupakan program 

negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.1 

Melalui jaminan nasional, setiap pekerja diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan dasaragar memperoleh hidup yang  hidup yang layak apabila tejadi hal-

hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena 

menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia 

1Asih Eka Putri. 2014.  Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosia) . Penerbit PT 

Rajagrafindo Persada.  Hal 10-13. 
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lanjut, atau pensiun. Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah 

menjalankan beberapa program jaminan sosial. 2 

Undang-undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja 

adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial yang 

mengatur tentang program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.3Jaminan sosial Selain aturan tersebut 

terdapat pula aturan lain untuk perusahaan yakni Peraturan Pemerintah No. 46 

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua.Sasaran pemenuhuan 

jaminan sosial adalah pada karyawan , sehingga dibuatlah aturan mengenai 

kewajiban mengikutsertakan karywan dalam program jaminan sosial yakni  sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional beserta peraturan pelaksanaannya . 

Peserta yang terdiri dari karyawan akif  lalu diikutsertakan dalam program 

Jaminan Sosial Tenag Kerja yang terdiri dari  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) , 

Jaminan Hari Tua  (JHT) , Jaminan Kematian (JK) Dan Jaminan Pensiun (JP) . 

Beberapa jaminan sosial tersebut merupakan program dari suatu badan  penjamin 

sosial ketenagkerjaan  yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagkerjaan ) yang didalamnya mempunyai empat 

program yang sudah dijelaskan diatas ,salah satunya adalah program jaminan hari 

tua, program jaminan hari tua ini di atur didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial merupakan program 

perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin 

                                                           
2Michael Raper, 2008, Negara Tanpa Jaminan Sosial. Jakarta . Penerbit Trade Union Rights Centre. 

Hal .8. 
3Odang muchtar .2005., Jaminan sosial di Negara lain. Penerbit Usaha prima. Jakarta .Hal.155. 
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adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi dan 

merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja serta 

keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang 

terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.  

Manfaat dari program Jamian Hari Tua ini adalah manfaat uang tunai yang 

diberikan secara sekaligus pada saat peserta memasuki usia 56 tahun, meninggal, 

atau mengalami cacat total. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat 

diambil sebagian jika mencapai 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 . Hal tersebut merujuk dari Pasal 14 (empat 

belas) Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Sistem 

Jaminan Sosial (BPJS) yakni “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 

paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan 

Sosial” .  4 

Pada Penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di PTNP X PG.Lestari 

yang terletak di kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk , Jawa Timur . Penulis 

ingin  melakukan penelitian di pabrik Gula Lestari karena melihat kondisi pabrik 

gula yang sedang tidak sehat disebebkan oleh kebijakan pemerintah ying ingin 

menutup pabrik gula tersebut . Alasan lain adalah, secara faktual Pabrik Gula 

Lestari sudah tidak baik kondisinya dalam memproduksi gula  , namun keadaan 

tersebut tidak dibarengi dengan sikap pemerintah yang tidak secara tegas untuk 

memperbaiki pabrik gula lestari , namun pemerintah justru akan  menutup seacara 

                                                           
4 Ibid  
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bertahap sebanyak 23 pabrik gula di Pulau Jawa, dari 45 pabrik gula milik negara 

yang salah satunya  pabrik gula lestari .  

Rencana pemerintah untuk menutup pabrik-pabrik gula yang sudah di 

wacankan sebelumnya dianggap tidak perlu dan justru malah semakin akan 

memperburuk perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Alasan lain yang 

memperkuat argumen bahwa pemerintah tidak perlu menutup secara bertahap 

pabrik gula di indonesia adalah pertama, jumlah konsumsi gula di negara indonesia 

yang tinggi . Kedua, gula merupakan kebutuhan pokok masayarkat 

indonesia,semakin tinggi konsumsi gula yang tidak diimbangi dengan produksi 

gula lokal di pasaran mengakibatakan masuknya gula impor di Indonesia  .5 Nama 

– nama pabrik gula yang sudah ditutup di provinsi  Jawa Timur misalnya adalah 

tiga Pabrik gula di wilayah PTPN X Sidoarjo yakni Watoetoelis, Toelangan. 

Pabrik Gula Lestari merupakan  perusahaan yang kondisinya sudah tidak sehat 

, dimana hal tesebut menyebabkan menurunnya stabilitas keuangan perusahaan. 

Menurunnya stabilitas keuangan menyebabkan menurunnya keuntungan 

perusahaan yang berakibat pada terhambatnya perusahaan dalam merealisasikan 

hak karyawan khususnya untuk memperoleh pelayanan dari BPJS ketenagkerjaan 

yang salah satunya adalah  Jaminan Hari Tua . Jaminan Hari Tua dapat diklaim 

karyawan yang sudah memasuki masa pnsiun yakni pada usia 55 tahun . Kedua, 

Karyawan yang Mengajukan Resign (Pengunduran diri ) . Ketiga ,Putus Hubungan 

Kerja atau PHK , dan yang terakhir adalah  karyawan yang meninggal dunia .  

                                                           
5Asri Wijayanti.2009. Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi. Jakarta . Penerbit . PT. Sinar 

Grafika, Jakarta, Hal12. 
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Permasalahan lain adalahPTPN PG.Lestari merupakan perusahaan yang 

terancam ditutup karena menurunnya keuntungan yang mengancam beberapa 

karyawan termasuk karyawan pensiunan di perusahaan tersebut. Karena terdapat 

keluhan dari para  karyawan mengenai transparasi pemberian dana jaminan hari tua 

yang tidak sesuai dengan perjanjian . Menurut permasalahan tersebut , pada 

penulisan akhir ini penulis akan menjelaskan tentang pelaksanaan jaminan hari tua  

bagi tenaga kerja pensiun di PTPN X Pg.Lestari sesuai dengan aturan yang berlaku 

baik undang-undang yang mengatur maupun peraturan lain perusahaan tersebut 

yang saling berkaitan .  

Menurut  Pasal 6 ayat 2 huruf (B) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang penyelenggaraan jaminan sosial , yang berbunyi “BPJS Ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b menyelenggarakan program : 

a) Jaminan Kecelakaan Kerja , b) Jaminan hari tua , c) Jaminan Pensiun , d) Jaminan 

Kematian . Dalam bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa Jaminan hari tua adalah 

salah satu program dari BPJS Ketenagkerjaan yang dilaksanakan di PTPN X 

PG.Lestari . Kedua menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua , yang berbunyi “(1) Setiap 

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan 

Pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan 

kepesertaan. (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam 

program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan” 

Dari Penjelasan bunyi pasal tersebut sudah jelas perusahaan wajib 

mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan hari tua sesuai dengan peraturan 
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perundang undangan , peraturan perundang –undangan yang penulis maksud adalah 

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011.  Permasalahan ketiga adalah mengenai 

pencairan dana yang tidak diberikan secara utuh terhadap para pekerja pensiun, 

padahal pihak  BPJS Ketenagakerjaan yang terletak di  Jl. Mayor Bismo No.34, 

Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur tersebut membenarkan bahwa Perusahaan 

PTNP X PG.Lestari mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota Jaminan Hari Tua  

dan telah menjalankan berbagai prosedur dalam pencairan dana jaminan hari tua .  

Menurut pasal  26 ayat 1 dan 2 Peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2015 

yang  berbunyi “(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. 

Peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; c. Peserta 

meninggal dunia; atau d. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta 

pada saat memasuki usia pensiun. Namun kenyataannya karyawan pensiun belum 

bisa mendapatkan haknya secara penuh yakni dana hasil klaim jaminan hari tua . 

Para pekerja pensiun mengaku kurang transparannya pencairan dana dari 

perusahaan kepada karyawan .   

Manfaat Jaminan hari tua bisa didapatkan para pensiunan perusahaan yang telah 

terdaftar menjadi peserta jaminan hari tua setelah memsuki usia pensiun yakni usia 

56 (lima puluh enam ) tahun , hal tersebut sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) UU 

Ketenagakerjaan mengatur bahwa jika terjadi PHK, pengusaha hanya dapat 

memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan 

dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Akan tetapi, penetapan 

tersebut tidak diperlukan, salah satunya, dalam hal pekerja/buruh mencapai usia 
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pensiun diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja 

bersama, atau peraturan perundang-undangan. 

Dari sini, menurut penulis ,  bahwa Undang-Undang  Ketenagakerjaan tidak 

menentukan batas usia pensiun melainkan ditetapkan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-

undangan.Meski demikian, penentuan mengenai batas usia pensiun biasanya 

merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, atau 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang hak-hak yang berkaitan 

dengan masa pensiun. 

Menurut keterangan masalah diatas penulis akan menerangkan secara rinci 

mengenai peran PG Lestari dalam menjalankan kewajibannya agar bisa memenuhi 

hak para pekerjayang mengajukan klaim dengan mencari tahu tetang pelaksanaan 

dari program Jaminan Hari Tua di perusahaan tersebut . Berdasarkan Uraian diaatas 

maka penulis tertarik mengambil judul penelitian dan mencoba mengungkapkannya 

dalam bentuk penyusunan skripsi dengan judul Proposal Penulisan Hukum 

Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam 

Perlindugan Tenaga Kerja Pensiun PTPN X PG.Lestari Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial (Studi Kasus di PTPN X 

PG Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk ). 

B. Rmusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas , maka yang menjadi permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini adalah . 
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1. Bagaimana PelaksanaanProgram Jaminan Hari Tua di PTPN X PG Lestari 

Kecamatan Patianrowo sesuai pasal 6 point UU No.24 tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) ? 

2. Apa saja  hambatan dari  Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua bagi 

karyawan pensiun peserta Program Jaminan Hari tua di PTPN X PG.Lestari 

di kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan  Program Jaminan Hari Tua bagi karyawan 

pensiun  di PTPN X PG Lestari Kecamatan Patianrowo sesuai pasal 6 UU 

No.24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) . 

2. Untuk mengetahui hambatan dari pelaksanaan Program Jaminan Hari tua di 

PTPN X PG.Lestari di kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian skrispsi ini 

adalah : 

1. Secara Teoritis 

Dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang 

pelaksanaan program Jaminan Hari Tua bagi karyawan yang memasuki 

masa pensiun sekaligus untuk memperolah hak-haknya dari pelaksanaan 

program jaminan hari tua (JHT) oleh  BJS ketenagakerjaan di PTPN X PG 

LESTARI. 

2. Secara Praktis 

a) Manfaat Bagi Penulis 
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Dengan penenlitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan  

guna menambah wawasan bagi penulis , dan sebagai persyaratan akademis 

untuk mendapatkan gelar strata (S1) dalam bidang ilmu hukum . 

b) Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat dalam hal pemahaman terkait dengan 

pelaksanaan program Peminjama Uang Muka Paerumahan dan 

Perlindungan Pekerja Pensiun . 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi PTPN X PG. LESTARI  

Dengan dilakukan penelitian ini , penulis berharap dapat memberikan 

masukan serta ilmu dalam sistem pelaksanaan  Peminjama Uang Muka 

Paerumahan bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sekaligus untuk 

memperolah hak-haknya dari pelaksanaan program jaminan hari tua oleh 

BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan tersebut  dalam perlindungan  

tenagakerja  berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

jaminan sosial . 

 

 

2. Bagi Masyarakat . 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada Tenaga Kerja terkait sistem pelaksanaan progran jaminan hari tua 

oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam Perlindungan kerja khususnya Tenaga 

Kerja di PTPN X (PG . LESTARI ). 
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F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah deskripktif kualitatif merupakan “Cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan, adalah mengumpulkan data di lapangan 

dan analisa data atau pengolahan data yang diperoleh dari lapangan.“6 

1.  Metode Pendekatan  

Metode Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu 

dimana penelitian ini melihat kasus yang terjadi pada perusahaan yang 

berdampak pada tenaga kerja dan dihubungkan dengan peraturan yang 

berlaku serta berkaitan dengan kasus penelitian lokasi penelitian . 

2. Lokasi penelitian  

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Perusahaan yang dipilih sebagai 

tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap 

objek yang diteliti serta perusahaan yang menngunakan BPJS KetenagaKerjaa 

di wilayah tersebut  . Lokasi PTPN X (PG.LESTARI) yang terletak di 

Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dimana satu satunya pabrik gula 

yang berada di wilayah kecamatan kertosono adalah PTPN X  Pabrik Gula  

lestari  . 

a.  Jenis Data 

1) Data Primer  

Data Primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dengan 

cara menyebarkan Quisioner dan Observasi serta wawancara langsung 

kepada responden yakni karyawan yang ada di PTPN X PG>Lestari . 

                                                           
6Roni Bahiruddin .2015. Implementasi Penerapan Perlindungan Tenaga kerja . Jurnal . Universitas 

Airlangga . Vol.2 
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2)  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua 

seperti studi keperpustakan dari literatur –literatur seperti jurnal , penelitian 

hukum sebelumnya , dokumen hukum termasuk undang-undang yang 

berhubungan dengan skripsi ini yaitu UU No.24 Tahun 2011 tentang 

Jaminan Sosial . 

3) Data Tersier  

Data Tersier adalah data mengenai pengertian baku atau istilah yang 

diperoleh dari ensiklopedia , kamus hukum dan lainnya yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti . 

4) Teknik Pengumpulan Data . 

  Adapun Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu suatu cara memperoleh dan mengumpulkan data melalui 

proses tanya jawab dengan pihak terkait yakni kepala sumber daya 

manusia dan kepala bagian pelaksanaan program BPJS Ketengakerjaan 

di PTPN X PG.Lestari  yakni pihak  yang dianggap mengetahui dalam 

permasalahan dalam penulisan ini .7 

b. Kuesioner (Angket)  

                                                           
7Sutrisno Hadi.1983.Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta. Fakultas Psikologi Universitas 

Gadjah Mada, 1983, Hal. 53.  
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Yaitu menyusun draf pertanyaan yang terstruktur sesuai dengan 

kebutuhan penelitian yang telah ditentukan untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya. 

c. Observasi  

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek 

lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat 

pada penulisan ini . 

d. Studi Keperpustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen 

dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta 

mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan 

banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan 

utuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan 

untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau 

merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian 

 

 

e. Dokumentasi. 

Yaitu Pengumpulan data dari pihak terkait ditambah dengan penelusuran 

perundang-undangan dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian . 

f. Analisis Data  

Seluruh data terkumpul baik , primer , sekunder , maupun tersier , 

dianalsis menggunakan analisis kualitatif ,Adapun data yang dipergunakan 

adalah analisis kualitatif, yaitu : Suatu tata cara dalam penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan dalam 

responden secara tertulis dari lisan dan perilakunya yang nyata dipelajari 

dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.8 kemudian di ambil kesimpulan yang 

relevan sehingga mendapatkan data yang akurat dengan demikian untuk 

memberikan suatu gambaran yang jelas tentang sistem pelaksanaan jaminan  

hari tua oleh bpjs ketenagakerjaan tersebut. 

G.  Sistematika Penulisan . 

Untuk memberikan gambaran terhadap isis skripsi yang dibuat oleh penulis 

, maka secara garis besar sistematika skripsi terdiri dari berbagai bab yaitu : 

1. BAB I Pendahuluan . 

Dalam bab ini menyajikan dan menguraikan mengenai garis besar 

permasalahan dari skripsi ini , diharapkan akan mengetahui tentang 

pelaksanaan dari jaminan hari tua oleh bpjs ketenagakerjaan pada PTPN X 

PG Lestari .yang terdiri dari latar belakang , rumusan maalah , tinjauan 

permasalahan , manfaat penulisan ,kegunaan metode penulisan , 

sistematikan penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan disajikan tentang kajian teoritis (pustaka ) yaitu 

mulai daritinjauan umum tentang jaminan hari tua, tinjauan umum tentang 

BPJS) Ketenagakerjaan , dan beberapa hal terkait BPJS yang diikuti 

PG.Lestari, kajian teoritis tersebut dipergunakan sebagai sumber dalam 

berfikir serta menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penulsan ini 

                                                           
8Soeryono Soekanto.1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Universitas Indonesia . 

hal. 25 
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sehingga mendapatkan analisis hukum yang tepat terhadap judul penulisan 

hukum ini . 

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini akan menjawab 

permasalahan mengenai bagaimana pelaksanan  jaminan hari tua program 

badanpenyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 6 

undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang jaminan sosial dan apa saja 

hambatan dari pelaksanaan program jaminan hari tua badan penyelenggara 

jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menerapkan metode dan 

menganalisis  data hasil dari observasi yang dilakukan di perusahaan yang 

diangkat oleh penulis , yakni PTPN X PG.Lestari. 

4. BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh uraian yang 

telah di lakukan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran tentang 

akibat hukum pelaksanaan program jaminan hari tua oleh PTN X PG 

LESTARI . 


