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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Nasional adalah salah satu bentuk perlindugan 

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan komponen dari 

Perlindungan Sosial, disamping bantuan sosial. Di Indonesia telah ada tata 

aturan tentang kewajiban pemerintah (sebagai penyelenggara Negara) 

untuk melaksanakan program perlindungan sosial.
1
 Tatanan kebijakan 

untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial diatur Undang-Undang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan Undang-Undang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk 

Badan Penyelenggara jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang 

merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk 

mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 1 menyatakan, 
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“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat 

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial”. Menurut Pasal 1 ayat (2), “Jaminan Sosial 

adalah salah satu bentuk perlindungan jaminan social untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak”. 

 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan Negara adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dalam perubahan ke-4 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut 

semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistim jaminan sosial 

bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah untuk mewujudkan 

terselenggaranya pemberi jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup 

yang layak bagi setiap peserta dan/ anggota keluarga. Pasal 15 (1) 

menyebutkan “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya 

dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program 

Jaminan Sosial yang diikuti”. 

Alasan masif yang dijadikan oleh pengusaha daerah untuk dengan 

sengaja tidak mendaftarkan sejumlah karyawannya adalah 

ketidakmampuan mereka dalam  memberikan upah  sesuai dengan  

ketentuan pemerintah melalui peraturan daerah lewat UMR (Upah 

Minimum Regional) dengan berbagai alasan yang menurut informasi yang 

berkembang pada masyarakat di daerah penulis adalah karena kondisi 

perusahan yang belum optimal hasilnya sehingga belum mampu untuk 

memberikan upah yang sesuai, sehingga merasa keberatan jika harus 
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memberikan 0,24-1,74 persen untuk iuran program Jaminan Kecelakaan 

Kerja, 0,3 persen untuk iuran Jaminan Kematian, 3,7 persen untuk iuran 

Jaminan Hari Tua, 2 persen untuk iuran Jaminan Pensiun dari upah 

karyawan yang telah di tetapkan aturan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS). 

Kenyataan kondisi lapangan di wilayah penulis berdasarkan 

observasi banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang 

mengakibatkan banyak karyawan yang belum memperoleh haknya. Dalam 

contoh kasus ada beberapa perusahaan belum mendaftarkan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi karyawannya, seperti 

perusahaan Ahass Sri Rejeki Motor, Lapis Kukus Industri, dan BPR A 

yang belum memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan mereka. 

Pekerja dalam hal ini merupakan subyek yang dirugikan dalam 

posisi yang dilematis di wilayah kami, kurang berfungsinya serikat kerja 

sebagai media untuk menyalurkan aspirasi dan tempat untuk berlabuh 

dalam mempertahankan haknya. Hal itu menjadikan pengusaha dengan 

sengaja tidak menjalankan peraturan yang telah diamanatkan oleh negara 

melalui Undang-Undang. 

Pengaruh lain yang ikut andil dalam hal tersebut adalah pihak 

pemerintah belum memberikan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam 

pasal 17 ayat (1) yang menyatakan “Pemberi Kerja selain penyelenggara 

negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan 
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi 

administratif”. Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa : (1) 

Teguran tertulis; (2) Denda; dan/atau; (3) Tidak mendapat pelayanan 

publik tertentu. 

Kondisi ini jelas sangat merugikan karyawan yang belum 

mendapatkan haknya, dan itu semua merupakan suatu pelanggaran 

Undang-undang dan cita-cita bangsa Indonesia yang tersirat di pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum 

sepenuhnya tercapai. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut 

dalam penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS 

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERHADAP PERUSAHAAN DALAM 

KEPERSERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 (Studi  di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Blitar)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahannya dapat 

penulis rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPJS 

Ketenagakerjaan terhadap perusahaan di wilayah hukum 

Kabupaten Blitar? 
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2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan 

dan upaya mengatasinya, terkait dengan kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan di wilayah hukum Kabupaten Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPJS 

Ketenagakerjaan terhadap perusahaan di wilayah hukum 

Kabupaten dan Kota Blitar; 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

pengawasan dan upaya mengatasinya, terkait dengan kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan di wilayah hukum Kabupaten dan Kota Blitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penulisan yang dicapai oleh penulis, diharapkan 

dapat berguna sebagai : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan evaluasi dalam penerapan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) diwilayah Blitar. 
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3. Bagi Karyawan atau Masyarakat 

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat atau 

karyawan lebih memahami tentang hak untuk memperoleh 

kesejahteraan melalui jaminan sosial agar tercapainya masyarakat 

yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

Agar karyawan diwilayah Blitar memperoleh hak jaminan sosial, 

kemudian membuka wawasan bagi pelaksana dan pengawasan BPJS untuk 

menerapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Sosial (BPJS) sebagaimana mestinya, dan pengusaha 

memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan sosial bagi 

karyawannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, 

artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata 

masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan 

untuk menemukan fakta (fact-finding) yang kemudian menuju pada 

identifikasi (Problem-identification) dan pada akhirnya menuju 

kepada penyelesaian masalah (problem-solution). 

2. Pemilihan lokasi untuk penelitian ini adalah di Kantor Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten 
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Blitar karena banyak karyawan atau tenaga kerja yang belum 

mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

3. Jenis sumber data 

Sumber data bahan hukum yang digunakan adalah : 

a. Sumber data primer  

Sumber data yang penulis peroleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui perantara) atau langsung dari lokasi 

kejadian yaitu seperti melakukan wawancara dengan 

Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan wilayah hukum Kabupaten Blitar, 

dan beberapa perusahaan yang diwajibkan 

mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data yang penulis peroleh secara tidak 

langsung melalui media perantara seperti jurnal, buku, 

catatan, hasil penelitian terdahulu ataupun sumber-sumber 

lainnya yang berkaitan dengan penulisan sebagai saran 

pendukung untuk memahami obyek yang kita teliti. 

c. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan adalah sebagai berikut : 
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1) Wawancara  

Penulis akan secara langsung tanya jawab 

dengan pihak-pihak yang terkait yaitu dengan Kepala 

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan wilayah hukum Kabupaten dan Kota 

Blitar, 3 perusahaan yang belum mendaftarkan BPJS 

Ketenagakerjaan, 3 Perusahaan yang telah 

mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, dan 2 Karyawan 

perusahaan yang belum didaftarkan oleh perusahaan di 

wilayah hukum Kabupaten Blitar. 

2) Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data berupa data-data 

atau dokumen terkait dengan pelaksanaan pengawasan. 

3) Studi Pustaka 

Data tertulis yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian kepustakaan yaitu literature, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen yang ada 

hubungannya dengan obyek yang diteliti. 

4) Internet 

Mengumpulkan data melalui proses pencarian 

internet berupa artikel, jurnal, berita yang dapat 

memberikan informasi bagi penelitian. 
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G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 

empat sub bab dan masing-masing bab terisi atas sub bab yang bertujuan 

agar mempermudah memahaminya. Adapun sistematika penelitiannya 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Merupakan bab yang memuat tentang mengapa penulis mengambil 

judul dan bagaimana sistematika penulis mengerjakan penulisan hukum 

tersebut. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan 

teori, atau pendapat sarjana, kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. 

BAB III Pembahasan 

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji, dan 

di Analisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana 

dalam bab 2. 

BAB IV Penutup 

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum 

dimana berisi tentang kesimpulan, dan saran penulis terkait dengan 

permasalahan yang diangkat. 


