
15 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Hari Tua 

1.  Jaminan Hari Tua. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang 

dimaksud dengan jaminan hari tua adalah adalah manfaat uang tunai yang 

dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal 

dunia, atau mengalami cacat total tetap.9 Jaminan Hari Tua merupakan 

program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan 

dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi dan  sarana penjamin 

bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial 

dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. 

Jaminan hari tua  dari BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan 

kerja serta menjamin kehidupan yang layak bagi peserta, yaitu karyawan 

dan/atau ahli warisnya saat karyawan memasuki usia pensiun, mengalami 

cacat total tetap, atau meninggal dunia.  

Karyawan yang memperoleh jaminan hari tua ini merupakan mereka 

yang bekerja di sektor swasta atau perorangan. Iuran program jaminan hari 

tua  ini dihitung sebesar 3 persen, yaitu 2 persen dibayarkan perusahaan, 

sementara satu persen dibayarkan oleh pekerja. 10Jaminan hari tua ini 

                                                             
9Blog Resmi BPJS Ketenagakerjaan , Jaminan Hari Tua dalam http://www.bpjsketenaga 
kerjaan.go.id , Di akses Tanggal 14 september 2017. 
10 Rappler ,Hak  Karyawan BPJS Ketenagakerjaan , dalam  https://www.rappler.com , Di 
akses tanggal 14 september 2017. 

https://www.rappler.com/
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merupaka perlindungan bagi pekerja dan keluarganya yang telah mencapai 

usia tua dan telah berhenti bekerja, juga untuk pekerja yang terkena 

pemutusan hubungan kerja. Umumnya jaminan hari tua diberikan pada saat 

tenaga kerja mencapai umur 56 tahun, tetapi apabila tenaga kerja mengalami 

cacat sehingga tidak bisa bekerja lagi maka jaminan ini dapat diberikan.11 

Selain itu, jaminan hari tua juga dapat diberikan apabila tenaga kerja 

mengalami PHK sebelum umur 56 tahun, setelah yang bersangkutan 

memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya sepuluh tahun.12 

Demikian juga apabila tenaga kerja meninggal dunia, jaminan 

diberikan kepada ahli warisnya.13Masa kepesertaan ini diperlukan karena 

jaminan hari tua merupakan jaminan masa depan tenaga kerja, sehingga 

besarnya jaminan cukup berarti. Jaminan hari tua dapat dibayarkan 

sekaligus dimaksudkan untuk memberikan bekal pada waktu tenaga kerja 

terputus penghasilannya, sedangkan jaminan yang dibayar secara berkala 

dimaksudkan untuk membantu tenaga kerja dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari.14 

2. Prinsip Jaminan Hari Tua.

Jaminan Hari Tua adalah program yang ditujukan untuk menjamin agar 

peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun,mengalami 

11 Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Hari Tua. 
12Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Hari Tua 
13Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Hari Tua. 
14 Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Hari Tua 
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cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan hari tua diselenggarakan 

secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial atau Tabungan Wajib. 

Penyelenggaraan jaminan hari tua secara nasional mencakup seluruh 

penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia . 15 

Prinsip asuransi sosial dalam jaminan hari tua didasarkan pada 

mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi 

kerja. Sedangkan prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan 

pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi 

iuran dan hasil pengembangannya.16Manfaat jaminan hari tua berupa uang 

tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, 

meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat 

jaminan hari tua ditentukan berdasarkan iuran yang telah disetorkan 

ditambah hasil pengembangannya . Pembayaran manfaat jaminan hari tua 

dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan 

mencapai minimal 10 tahun. Apabila peserta meninggal dunia, ahli 

warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.Manfaat 

jaminan hari tua berupa uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran dan 

hasil pengembangannya.17 

 

                                                             
15 Daniel Perwira,., Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial”Pengalaman 
Indonesia, Kertas Kerja”, (Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU, 2003). 
16Website Resmi BPJS Ketenagakerjaan, “Program Yang  Telah Dilaksanakan”, http://www. 
bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses 28 Agustus 2015. 
17Blog Resmi BPJS Ketenagkerjaan, Manfaat Jaminan Hari Tua , dalam  http:// bpjs 
indonesia.com , Diakses tanggal 14 september 2017. 
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3. Pelaksanaan jaminan hari tua. 

Pelaksanaan Jaminan Hari Tua di PG.Lestari adalah Sebagai Berikut :  

1) Diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iurannya 

ditanggung oleh  PG.Lestari dan tenaga kerja di semua golongan baik 

staff atau karyawan biasa dan yang sudah terdaftar menjadi anggota 

BPJS Ketenagakerjaan . 

2) Kemanfaatan jaminan ini sebesar iuran yang terkumpul ditambah hasil 

pengembangannya. 

3) Jaminan ini akan dikembalikan atau dibayarkan apabila tenaga kerja:  

a) Mencapai umur 55 tahun;  

b) Mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi;  

c) Meninggal dunia; 

d) Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya lima 

tahun 

e) Pergi keluar negeri atau pulang ke negeri asal dan tidak kembali 

lagi. 

4) Proses Penyelesaian untuk memperoleh Tunjangan / santunan dari 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Merupakan Tangggung 

jawab Perusahaan . 18 

                                                             
18 Ibid  
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4. Manfaat Jaminan Hari tua . 

Program Jaminan Hari Tua bermanfaat sebagai pengganti terputusnya 

penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan 

diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua 

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat 

tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan 

tertentu.19 Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang 

terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya apabila tenaga kerja : 

1. Mencapai umur 56 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap 

2. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa 

tunggu 1 bulan 

3. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI 

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan. 

1. Pengertian BPJS Ketenagkerjaan. 

 Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat 

bagi anggota-nggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa 

tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-

peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunya 

sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis 

                                                             
19Fro Tend , Manfaat Jaminan sossial , dalam  https://sikapiuangmu.ojk.go.id , Diakses 
tanggal 14 september 2017. 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/
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dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya 

peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak20. 

BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Adapun program 

jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 

jaminan pensiun dan jaminan kematian berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

dalam Pasal 6 ayat (2).21   

2. Sejarah BPJS  Ketenagakerjaan 

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses 

yang panjang sebelum berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Sejarah 

pembentukan dimulai dari : UndangUndang Nomor 33 Tahun 1947 Jo 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 Jo PMP 

Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan Untuk Usaha 

Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, Peraturan Menteri Perburuan Nomor 

15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, Peraturan 

Menteri Perburuan Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan 

Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.  

                                                             
20Zaeni Asyhadie. Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 

Indonesia.Mataram. Penerbit : Rajawali Pers. Mataram. 2007. Hal. 33. 
21 Ramli, Lani . 1997 . Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Surabaya. 

Penerbit  Airlangga University Press.         
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Pada tahun 1977 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga 

Kerja (ASTEK) yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha 

swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK serta di samping itu 

terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang 

Pembentukan Wadah Penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.  

Berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), maka melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 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    dan ekonomi .22 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Undang-undang ini berhubungan dengan Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 tentang Perubahan Pasal 34 ayat (2), yang mengatur 

bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat 

                                                             
22ibid  
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memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih 

berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. 

Kiprah PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak 

normatif tenaga kerja di Indonesia dengan menyelenggarakan 4 (empat) 

program jaminan sosial.  

\Adapun program jaminan sosial tersebut yaitu 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 

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara 

Jaminan Sosial.  

3. Visi dan misi BPJS Ketenagkerjaan. 

a. Visi BPJS Ketenagakerjaan. 

Adapun visi dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu menjadi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS):  Berkelas dunia, Terpercaya, 

Bersahabat dan Unggul dalam Operasional Serta Pelayanan.23 

b. Misi BPJS Ketenagakerjaan. 

Adapun misi BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi tiga yaitu 

untuk tenaga kerja, pengusaha dan negara. Misi untuk tenaga kerja 

yaitu memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan 

keluarga. Misi untuk pengusaha yaitu menjadi mitra terpercaya untuk 

                                                             
23 Adi, Isbandi Rukminto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan pekerjaa sosial pengantar pada 
pengertian dan beberapa pokok bahasan. Jakarta: UI-press  
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memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan 

produktivitas, sedangkan misi untuk negara yaitu berperan serta dalam 

pembangunan. 

 BPJS Ketenagakerjaan mempunyai status sebagai Badan 

Hukum Publik, sehingga pertanggungjawabannya langsung dari 

Presiden sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS 

Ketenagakerjaan mempunyai kedudukan yaitu di Kantor Pusat atau 

Ibu Kota dan berkedudukan dikantor Provinsi serta Kabupaten Kota 

berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial mengatur bahwa fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah 

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Berdasarkan Pasal 

10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS mempunyai 

tugas yaitu: 24 

1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;  

2) Mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 

3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah; 

4)  Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;  

                                                             
24 Ibid 
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5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 

6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan  

7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program 

Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.25 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional bahwa pada tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek berubah menjadi 

Badan Hukum Publik.26 PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi 

menjadi BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari dan Jaminan Pensiun .Jaminan 

sosial tersebut diberikan kepada pekerja yang sudah mendaftarkan diri ke 

dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. 27 

C. Program BPJSKetenagkrjaan yang diikuti PG.Lestari . 

 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

Jaminan Kecelakaan kerja merupakan jaminan sosial yang memberikan 

perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalamhubungan kerja, 

termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju 

tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan 

kerja. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta 

                                                             
25 Ibid 
26Bakti Supomo , 2026 , Imam.Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia .Jakarta Djambatan.1987 
27Fandi Alan . 2015 .Reformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .Bandung: PT Cipta Aditya . 
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penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja,28 yang 

besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada tabel 

1  sebagai berikut : 

 

Tabel 1 

Besar Iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pemberi kerja 

menurut tingkat resiko kerja29 

 
 

2. Jaminan Hari Tua (JHT) 

Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada 

pelayanan jaminan sosial terkhusus kepada tenaga kerja atau pegawai baik 

pegawai negeri maupun swasta. Jaminan Hari Tua merupakan tabungan 

dari pendapatan selama aktif bekerja dan disisihkan sebagai bekal 

memasuki hari tua. Sedangkan jaminan pensiun adalah pendapatan 

bulanan untuk memastikan dasar yang baik bagi Anda ketika memasuki 

hari tua. Jaminan Hari Tua  bisa diambil sekaligus saat Karyawan 

                                                             
28http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-
(JKK).html 
29  Hasil Wawancara Dengan Eko Waluyo Pihak Bagian Sumber Daya Manusia di PTPN X 
PG.Lestari  tanggal 2 november 2017 

No. Tingkat Risiko Lingkungan 
Kerja 

Besaran Persentase 

1. tingkat risiko sangat rendah 0,24 % dari upah sebulan 
2. tingkat risiko rendah     0,54 % dari upah sebulan 
3. tingkat risiko sedang   0,89 % dari upah sebulan 
4. tingkat risiko tinggi     1,27 % dari upah sebulan 
5. tingkat risiko sangat tinggi   1,74 % dari upah sebulan 
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PG.Lestari masuk usia pensiun,yaitu di usia 56 Tahun ,meninggal dunia, 

Resign (Mengundurkan Diri ) atau PHK.30 

Sedangkan jaminan pensiun diberikan secara bulanan setelah 

Anda memasuki masa pensiun.Adapun iuran JHT sebesar 5,7% per 

bulan, terdiri dari 3,7% dibayar perusahaan dan 2% dibayar 

pekerja.BPJS Ketenagakerjaan mempunyai empat program, salah satunya 

adalah program Jaminan Hari Tua (JHT), program jaminan hari tua ini di 

atur didalam PP No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi 

tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan 

kepastian terhadap risikorisiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana 

penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya 

akibat dari terjadinya risikorisiko sosial dengan pembiayaan yang 

terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. 31 

3. Jaminan Kematian (JKM). 

Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika 

peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.Manfaat Jaminan 

Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal 

dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), 

terdiri atas: 

                                                             
30 Hasil Wawancara dengan Siti Masruroh pihak Sumber Daya Manusia Devisi BPJS 
Ketengakerjaan Tahun 2017 , diambil tanggal 3 November 2017  
31 ibid 
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1. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu 

rupiah); 

2. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta 

delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus; 

3. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan 

4. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa 

iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. 

5. Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan 

evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun. 

4. Jaminan Pensiun (JP)32 

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia 

pensiun, mengalai 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.Kepesertaan 

Program Jaminan PensiunPeserta Program Jaminan Pensiun adalah 

pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan 

pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, 

                                                             
32Ibid  
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yaitu peserta penerima upah yang terdiri dar pekerja pada perusahaan dan 

pekerja pada orang perseorangan. 

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan 

Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.Pekerja yang didaftarkan 

oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum 

memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 

tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan 

selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun 

berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.33 

 

                                                             
33 ibid 


