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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan BPJS 

Ketenagakerjaan  

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan 

keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang 

hilang. Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai 

beberapa aspek antara lain : (a) Memberikan perlindungan dasar untuk 

memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta 

keluarganya; (b) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah 

menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya 

bekerja.  

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu 

tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan 

sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program 

jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial 

yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja 

sector non formal.
2
 

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses 

yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang 

                                                             
2
 Dalam Asri Wijayanti. 2014. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta. Penerbit 

Sinar Grafika. Hal. 122. 
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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 dan BUMN untuk 

mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP 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). Dan 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. 
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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. 

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

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

1 Januri 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 Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan 

penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. 



13 
 

 
 

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. Dengan demikian 

jaminan sosial tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga 

pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan 

kerja terjadi risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan 

lainnya.
3
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003, setiap  pekerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga 

kerja. Pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 3 

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jaminan 

sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 

merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban 

dari majikan atau perusahan. Pengertian dari perusahaan adalah setiap 

bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang peeorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan, hukum baik milik swasta maupun 

milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruuh dengan membayar 

upah ataupun imbalan dalam bentuk lain.
4
 

 

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber 

daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan 

pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dan pelaksanaan 

UUD 1945. Di samping itu, ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan 

harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri 

sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan 

makmur, baik materiil maupun spiritual. 

                                                             
3
 www.bpjsketenagakerjaan.go.id diakses pada tanggal  30 November 2017 

4
 Sentosa Sembiring. 2014. Hukum Asuransi. Bandung. Penerbit Nuansa Aulia. Hal. 151. 

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/


14 
 

 
 

Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang 

berbentuk Program Jaminan Tenaga Kerja yang dicanangkan oleh 

pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pengusaha. Adapun pada 

dasarnya Program Jaminan Tenaga Kerja yang relative mempunyai 

kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul 

tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban 

untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
5
 

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (UUSJSN) dijelaskan: “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus 

dibentuk dengan Undang-Undang”. Mengacu kepada ketentuan ini, untuk 

menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, dibutuhkan “Badan 

Penyelenggara” yang pembentukannya harus dibuat dalam suatu undang-

undang. Jangka waktu untuk pembentukan badan penyelenggara yang 

dimaksud paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UUSJN. Untuk 

itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UUBPJS).
6
 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah merupakan 

suatu program yang bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di selenggarakan oleh 

pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan untuk 

menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat 

                                                             
5
 Asri Wijayanti, Op.cit. hal.125 

6
 Sentosa Sembiring. Op.cot. Hal. 110. 
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terkait dalam hal jaminan sosial.
7
 Pendirian badan hukum penyelenggara 

jaminan sosial dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 UUBPJS sebagai berikut: 

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial.” 

Dalam undang-undang ini dijelaskan ada 2 (dua) jenis BPJS. 

Tepatnya dalam Pasal 5 ayat (2) dikemukakan, BPJS yang dibentuk 

berdasar undang-undang ini, yaitu : (a) BPJS Kesehatan; (b) BPJS 

Ketenagakerjaan. Adapun tugas yang dibebankan kepada BPJS Kesehatan 

dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan. Ayat (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program : (a) 

jaminan kecelakaan kerja; (b) jaminan hari tua; (c) jaminan pensiun;dan 

(d) jaminan kematian.
8
 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang 

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial 

ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme 

asuransi sosial. Pengertian asuransi sosial itu sendiri adalah suatu 

mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran 

guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa 

peserta dan/ atau anggota keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

                                                             
7
 Muhammad Suryan Saad, Skripsi.2016. “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”. Hasil Penelitian Universitas 

Hasanudin Makassar, 2016. Hal. 18. 
8
 Sentosa Sembing, Op.cit. hal. 110. 
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badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS 

Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia 

baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di 

Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa : 

(a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); (b) Jaminan Kematian (JK); (c)  

Jaminan Hari Tua (JHT);dan (d) Jaminan Pensiun (JP). 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah program 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikhususkan untuk 

pelayanan bagi tenaga kerja atau karyawan dalam bentuk jaminan asuransi 

hari tua. Jadi intinya Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan fokus untuk jaminan pensiunan bagi para pekerja atau 

karyawan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

adalah program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai, baik pegawai 

negeri maupun swasta. Dengan pengertian diatas kita bisa menyimpulkan 

bahwa Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan 

bisa dibilang asuransi hari tua bagi pekerja.
9
 

Adapun beberapa teori yang menjelaskan hal terkait yaitu asuransi, 

yaitu teori asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, 

di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya 

terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena 

kehilangan kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang 

                                                             
9
 Muhammad Suryan Saad, Op.cit. hal. 23 
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akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.
10

 

Asuransi sebagai perjanjian yang diwujudkan dalam polis maka para pihak 

khususnya tertanggung, sebelum menyatakan setuju terhadap isi polis ada 

baiknya membaca secara cermat apa isi polis. Hal ini penting untuk 

mengetahui, apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung. 

Pengertian polis asuransi adalah sebuah bukti perjanjian tertulis yang 

dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah 

pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala 

hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan 

menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh 

pihak penanggung dan pihak tertanggung.  

Perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan 

sosial diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (UU SJSN). Penjelasan Umum alinea kesepuluh Undsng-Undang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menjelaskan bahwa, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh Undang-

Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) adalah transformasi 

dari badan penyelenggara jaminan sosial yang tengah berjalan dan 

dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru. BUMN Persero 

penyelenggara jaminan sosial terdiri dari PT ASKES, PT ASABRI, PT 

JAMSOSTEK, PT TASPEN. Keempatnya adalah badan hukum privat 

yang dirikan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 

                                                             
10

 Sentosa Sembiring, Op.cit. hal. 17 
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Tentang BUMN dan tatakelolanya tunduk pada ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Misi yang dilaksanakan oleh keempat Persero tersebut merujuk pada 

peraturan perundangan yang mengatur program-program jaminan sosial 

bagi berbagai kelompok pekerja. Walaupun program-program jaminan 

sosial yang tengah berlangsung saat ini diatur dalam peraturan 

perundangan yang berlainan, keempat Persero mengemban misi yang 

sama, yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial untuk 

menggairahkan semangat kerja para pekerja.  

Program Jaminan Sosial tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 

diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar 12/10/2017 

Transformasi BPJS untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi 

tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada tenaga 

kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada 

perusahaan tempat mereka bekerja. Begitu pula dengan Program ASKES 

dan Program TASPEN, penyelenggaraan kedua program jaminan sosial 

bagi pegawai negeri sipil adalah insentif yang bertujuan untuk 

meningkatkan kegairahan bekerja. Program ASABRI adalah bagian dari 

hak prajurit dan anggota POLRI atas penghasilan yang layak. Sebaliknya 

di era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) merepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak 

konstitusional warga Negara atas jaminan sosial dan hak atas pengidupan 

yang layak. Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak 
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konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). 

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas 

kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia. BPJS mengemban 

misi perlindungan finansial untuk terpenuhinya kehidupan dasar warga 

Negara dengan layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup 

adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi 

terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Transformasi BUMN Persero menjadi BPJS bertujuan untuk 

memenuhi prinsip dana amanat dan prinsip nir laba Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN), di mana dana yang dikumpulkan oleh BPJS adalah dana 

amanat peserta yang dikelola oleh BPJS untuk memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi peserta. Penyelenggaraan program jaminan sosial 

oleh BUMN Perseroan tidak sesuai dengan filosofi penyelenggaraan 

program jaminan sosial pasca amandemen UUD NRI 1945. Pendirian 

BUMN Persero antara lain bertujuan untuk memberikan sumbangan pada 

perekonomian nasional dan pendapatan negara serta untuk mengejar 

keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan pendirian 

BUMN jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan sistem jaminan 

sosial nasional sebagaiman diuraikan di atas. 

Masa persiapan transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS 

Kesehatan adalah selama dua tahun terhitung mulai 25 November 2011 
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sampai dengan 31 Desember 2013. Dalam masa persiapan, Dewan 

Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) ditugasi untuk menyiapkan 

operasional BPJS Kesehatan, serta menyiapkan pengalihan asset dan 

liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS 

Kesehatan. 

Berbeda dengan transformasi PT ASKES (Persero), transformasi 

PT Jamsostek dilakukan dalam dua tahap. Transformasi BPJS Tahap 

pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS 

Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 

sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap pertama diakhiri dengan 

pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Tahap kedua, 

adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk 

penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 

jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. 

Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 

2015 dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan untuk 

penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan UU 

SJSN selambatnya pada 1 Juli 2015. 

UU BPJS tidak membubarkan PT ASABRI (Persero) dan PT 

TASPEN (Persero), juga tidak mengalihkan kedua Persero tersebut 

menjadi BPJS. UU BPJS tidak mengatur pembubaran badan, pengalihan 

asset dan liabilitas, pengalihan pegawai serta hak dan kewajiban PT 

ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero). UU BPJS hanya 
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mengalihkan fungsi kedua Persero, yaitu penyelenggaraan program 

perlindungan hari tua dan pembayaran pensiun yang diselenggarakan oleh 

keduanya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada tahun 2029. UU 

BPJS mendelegasikan pengaturan tatacara pengalihan program yang 

diselenggarkan oleh keduanya ke Peraturan Pemerintah.
11

 

Fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan  

(a) melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; (b) 

memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; (c) 

menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; (d) mengelola Dana Jaminan 

Sosial untuk kepentingan Peserta.” 

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan 

kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan 

jaminan hari tua. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; 

b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi 

Kerja; 

c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;  

e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;  

f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan 

Sosial kepada Peserta dan masyarakat.  

 

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) 

bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. 

                                                             
11

 www.jamsosindonesia.com diakses pada tanggal 30 November 2017 

http://www.jamsosindonesia.com/
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10, BPJS berwenang untuk: 

a. Menagih pembayaran Iuran; 

b.  Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek 

dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan 

Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif 

yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. 

 

Sistem pelaksanaan BPJS di wilayah Blitar ini dalam merekrut 

para peserta dilakukan dengan beberapa cara :  

(1) Person to Person yaitu petugas langsung terjun ke lapangan 

dengan mendatangi jenis usaha-usaha kecil atau besar yang ada 

aktivitas pekerjanya tanpa mengindahkan daftar perusahaan 

yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja, dan mulai mendata 

kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan; 

(2) Memberikan surat 1 (satu) kepada pemberi kerja untuk segera 

mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Blitar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial; 

(3) Memberikan surat 2 (dua)  kepada pemberi kerja jika tidak 

kunjung mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Blitar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial 

dalam kurun waktu yang sudah ditentukan; 



23 
 

 
 

(4) Melakukan sosialisasi; 

(5) Melakukan kunjungan langsung kepada pengusaha jika tidak 

mengindahkan surat-surat yang telah diterbitkan dan 

sosialisasi; 

(6) Melakukan kejasama langsung dengan kejaksaan. 

 

B. Tinjauan Tentang BPJS 

Berikut adalah beberapa perbedaan antara Jamsostek dan BPJS 

ketenagakerjaan:  

1. Jamsostek 

selain selain memiliki program jaminan hari tua (JHT), 

jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK), juga 

memiliki program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

(PJK),sehingga JAMSOSTEK bisa digunakan oleh karyawan atau 

pegawai beserta keluarganya untuk berobat. Sedangkan BPJS 

ketenagakerjaan tidak bisa digunakan untuk berobat, karena tidak 

memiliki jaminan kesehatan, JPK dari jamsostek sudah 

bertransformasi menjadi BPJS kesehatan dan tidak menjadi bagian 

dari program BPJS ketenagakerjaan, oleh karena itu peserta BPJS 

ketenagakerjaan agar dapat menggunakan layanan BPJS untuk 

menjamin kesehatan harus daftar menjadi peserta BPJS kesehatan. 

 

 



24 
 

 
 

2. BPJS Ketenagakerjaan 

Program BPJS ketenagakerjaan saat ini hampir sama 

dengan program Jamsostek terdapat jaminan hari tua (JHT), 

jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK), 

namun ada tambahan satu program lagi yaitu program Jaminan 

Pensiun (JP) yang sebelumnya tidak ada di Jamsostek. BPJS 

ketenagakerjaan tidak ada jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) 

karena JPK dari jamsostek di transformasi ke BPJS Kesehatan.
12

 

 

C. Pengertian Perusahaan, Pekerja, Karyawan, dan Pemberi Kerja 

1. Perusahaan 

Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) 

yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur 

dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, 

mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan 

jasa  yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan 

terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba.
13

  

Hak-hak pengusaha menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan:  

a. Berhak atas hasil pekerjaan; 

b. Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja; 

c. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh (pasal 150). 

                                                             
12

 Rizqia Khoirunisa, Memahami Persamaan dan Perbedaan JAMSOSTEK dan BPJS, 

http://www.pasienbpjs.com, diakses tanggal 30 November 2017 
13

 https://jagokata.com diakses pada tanggal  3 Juni 2018 

https://jagokata.com/
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Kewajiban sebagai Pengusaha menurut UU No 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan:  

a. Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib 

memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat 

kecacatan nya.(Pasal 67 ayat 1 UU No 13 tahun 2003); 

b. Pengusaha wajib memberikan/ menyediakan angkutan antar 

Jemput Bagi Pekerja /Buruh Perempuan yang berangkat dan 

pulang pekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00(Pasal 76 (5) 

UU No.13 Tahun 2003); 

c. Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

(Pasal 77 ayat (1) s.d (4) (UU Ketenagakerjaan); 

d. Pengusaha wajib Memberi Waktu Istirahat Dan Cuti Kepada 

Pekerja/Buruh (Pasal 79 UU ketenaga kerjaan); 

e. Pengusaha Wajib memberikan Kesempatan Secukupnya 

Kepada Pekerja Untuk Melaksanakan Ibadah yang diwajibkan 

Oleh Agamanya (Pasal 80 UU Ketenagakerjaan); 

f. Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh Yang 

melakukan pekerja Untuk Melaksanakan Ibadah yang Di wajib 

kan oleh agama nya (Pasal 80 UU Ketenagakerjaan); 

g. Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh yang 

melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagai mana di 

maksud pada ayat (2) Wajib membayar Upah kerja lembur 

(Pasal 85 (3) UU Ketenagakerjaan); 
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h. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-

kurang nya 10 (Sepuluh orang wajib membuat peraturan 

perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh mentri 

atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 (1) UU Ketenagakerjaan; 

i. Pengusaha Wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta 

memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya 

kepada pekerja/buruh; 

j. Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada 

pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenaga kerjaan setempat sekurang-kurang nya 7 

(Tujuh) hari kerja (Pasal 148 UU Ketenaga kerjaan); 

k. Dalam Hal terjadi pemutusan Kerja pengusah di wajib kan 

membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa 

kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima 

(pasal 156 (1) UU ketenagakerjaan); 

l. Dalam hal pekerja /buruh di tahan pihak yang berwajib karena 

di duga melakukan tindak pidana bukan bukan atas pengaduan 

pengusaha,maka pengusaha tidak wajib memberikan bantuan 

kepada keluarga pekerja,buruh yang menjadi tanggungannya. 

(Pasal 160 ayat (1) UU ketenagakerjaan); 

m. Pengusaha wajib membayar kepada pekerja ,buruh yang 

mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana di maksud 

pada ayat (3)dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1(satu) 

kali ketentuan pasal 156 ayat (4); 
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n. Untuk Pengusaha di larang membayar upah lebih rendah dari 

upah minimum sebagaimana di maksud dalam pasal 89 (Pasal 

90 UU Ketenagakerjaan); 

o. Pengusaha Wajib MembayarUpah/pekerja/buruh menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 91 UU 

Ketenagakerjaan) 

p. Kewajiban Pengusaha lainnya bisa dilihat dalam pasal 33 ayat 

(2) UU ketenagakerjaan. 

2. Pekerja  

Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional: “Pekerja 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau 

imbalan dalam bentuk lain.” 

Dalam pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijelaskan 

bahwa seluruh elemen di perusahaan tersebut yang terdiri atas 

pemberi kerja dan karyawan wajib menjadi peserta BPJS. 

Kewajiban pekerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan:  

a. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan 

serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga 
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ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi 

secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan 

keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya; 

b. Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh 

wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja 

bersama; 

c. Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib 

memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau 

perubahannya kepada seluruh pekerja/ buruh 

d. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib 

dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat; 

e. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum 

mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis 

kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan setempat. 

Hak-hak Pekerja menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan: 

a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; 
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b. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama 

tanpa diskriminasi dari pengusaha; 

c. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau 

meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui 

pelatihan; 

d. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya; 

e. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja 

setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan 

lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja 

swasta, atau pelatihan di tempat kerja; 

f. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan 

berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari 

perusahaan atau lembaga sertifikasi; 

g. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar 

negeri.Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan; 

h. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang 

cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan 

derajat kecacatannya; 
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i. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib 

membayar upah kerja lembur; 

j. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh; 

k. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya 

kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang 

diwajibkan oleh agamanya; 

l. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 

1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 

1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut 

perhitungan dokter kandungan atau bidan; 

m. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran 

kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) 

bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan 

atau bidan; 

n. Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan 

d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh; 

o. Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi; 

p. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; 
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q. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta nilai-nilai agama;  

r. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

s. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

t. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja; 

u. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja/serikat buruh. 

3. Karyawan 

Karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik 

dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan 

mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarannya telah 

ditentukan terlebih dahulu. Setiap penduduk yang masuk ke dalam 

usia kerja (berusia di rentang 15 hingga 64 tahun), atau jumlah 

total seluruh penduduk yang ada pada sebuah negara yang 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan akan tenaga 

yang mereka produksi, dan jika mereka mau berkecimpung atau 

berpartisipasi dalam aktivitas itu.
14

 

 

4. Pemberi Kerja 

Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional: “Pemberi 

Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau 

penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan 

membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.”  

                                                             
14

 https://pengertiandefinisi.com diakses pada tanggal 3 Juni 2018 

https://pengertiandefinisi.com/
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Pemberi Kerja adalah Orang perseorangan, pengusaha, 

badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan 

tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain.
15

 

5. Pengawasan dan Pelaksanaan Pengawasan 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja 

dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil 

yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan 

tersebut
16

. Menurut Siagian, pengawasan adalah proses 

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya
17

. 

pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan 

yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang 

ditetapkan. Lebih lengkapnya definisi pengawasan adalah usaha 

yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada 

proses perencanaan sistem feedback informasi, mengkomarasi hasil 

kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, 

dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk 

keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan 

                                                             
15

 http://www.jasapenerjemah.co diakses pada  tanggal 25 Juli 2018 
16

 http://pengertianedefinisi.com diakses pada tanggal 3 Juni 2018 
17

 http://www.pelajaran.co.id diakses pada tanggal 3 Juni 2018 

http://www.jasapenerjemah.co/
http://pengertianedefinisi.com/
http://www.pelajaran.co.id/
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secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut pada dasarnya 

kegiatan pengawasan dilaksanakaan untuk mengetahui secara 

segera terkait penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan, 

maupun problematika organisasi yang lain, kemudian dilakukan 

langkah koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut. 

Selain itu pengawasan secara keseluruhan merupakan aktivitas 

membandingkan antara hasil yang telah dilaksanakan dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam 

pengawasan diperlukan adanya acuan, standar, alat ukur terkait 

hasil yang ingin dicapai
18

.

Pelaksanaan Pengawasan menurut pasal 39 ayat (1), (2), (3) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu: 

“Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan 

internal; pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ 

pengawas BPJS, yang terdiri atas Dewan Pengawas, dan satuan 

pengawas internal; pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh: 

DJSN, dan lembaga pengawas independen”. 

18
 http://jurnalmanajemen.com diakses pada tanggal Juni 2018 

http://jurnalmanajemen.com/

