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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang UMKM 

1. Pengertian UMKM 

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha 

yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai 

macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang 

dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. Beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan 

definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya 

adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri 

Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. 

Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya. 

1. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan 

Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas 

usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 
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200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan 

memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. 

Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha 

milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih 

besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk 

tanah dan bangunan. 

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas 

usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan 

usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga 

kerja 20 s.d. 99 orang. 

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 

tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan 

atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang 

mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 

600.000.000 atau aset/aktiva setinggitingginya Rp 600.000.000 (di 

luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang 

usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin / 

industri rumah 7 tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, 

penambang, pedagang barang dan jasa).
9
 

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional 

yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis 

                                                             
9
 UMKM, Dalam http://www.kemenkeu.go.id, diunduh 22 April 2017 
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dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya 

dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan 

semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara 

usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan 

kemakmuran yang sebesarbesarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, 

Perindustrian, dan Perdagangan dan masyarakat harus saling bekerjasama. 

Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan Dinas 

Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan berkewajiban untuk 

mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. 

Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia 

dapat ditinjau dari empat aspek yaitu : 

1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian terbesar dari 

seluruh unit usaha yang ada di Indonesia.  

2. Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) berperan besar dalam penyerapan 

tenaga kerja. 

3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberi kontribusi yang cukup 

besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan eksport. Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

dalam perekonomian Indonesia ternyata belum mampu meningkatkan 

daya saing ekonomi di tingkat Internasional, utamanya di regional 

ASEAN. 



17 
 

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada 

berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap 

produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain 

keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan 

dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan 

yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun 

UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada 

kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak 

dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak 

langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan 

domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, 

ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain. Dasar untuk 

mewujudkan keadilan, sebagai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup 

rakyat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara 

luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang 

harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan 

pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas 

kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan 
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Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara yang tertuang dalam undang-

undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).
10

 

Pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah 

disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diatur dalam pasal 1 (1), (2), 

dan (3) menyatakan: 

(1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

(3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

                                                             
10

 Hadisapoetro, S. 1986. Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia. 

Jogjakarta. CV. Sapta Caraka. 
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan dalam Pasal 3 

Undang- undang Nomor 20 tahun 2008 bahwa, usaha mikro, kecil dan 

menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional serta bertujuan 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

Usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Sebagaimana terdapat dalam 

Preambull Alinea IV.
11

  

Pendistribusian produk – produk UMKM tentunya membutuhkan 

strategi pemasaran. Dalam membuat strategi pemasaran diperlukan 

kreativitas dan fleksibilitas dalam konsep, disamping perlu 

memperlihatkan atau mengantisipasi perubahan situasi dan problem yang 

diperkirakan akan muncul sebagai akibat dari semakin ketatnya persaingan 

pasar. Hal ini tidak dapat dilepasskan dari evaluasi tentang Product, Price, 

Place, Promotion, dan Person atau sering disebut dengan rumus P-5. 

Dalam teori kewirausahaan menurut Leonardo Saiman rumus P-5 

tersebut adalah sebagai berikut :
12

 

                                                             
11

 Chumi Zahroul F. 2008. Buku Diktat Koperasi Indonesia. Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jember. 
12

 Leonardo Saiman. 2009. Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus – kasus. Jakarta. 

Penerbit Salemba Empat. Hlm 5 
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1. Product. Produk yang akan dipasarkan harus tampil dalam keadaan  

baik dan mampu atau mewakili selera konsumen. Dalam hal ini 

produk ditujukan untuk konsumen dari kalangan bawah, menengah 

sampai kalangan atas. Selain itu, ditonjolkan pula nilai lebih yang 

dimiliki oleh produk terutama dalam hal mutu dan nilai lebih tersebut 

adalah kepraktisan serta kemasannya yang didesain secara menarik. 

2. Price. Tinggi rendahnya harga produk antara lain dipengaruhi 3 hal 

utama, yaitu biaya produksi, mutu produk, ituasi segmen pasar. Selain 

memperhatikan 3 hal tersebut dalam menentukan harga, produk  juga 

memperhatikan faktor – faktor lain antara lain pesaing, daya beli 

konsumen, kecenderungan – kecenderungan selera konsumen. Dengan 

demikian harga produk bersifat kompetitif dan relative terjangkau oleh 

konsumen dari kalangan bawah, menengah dan atas. 

3. Place. Untuk pendistribusian produk diperlukan kejelian untuk 

memilih tempat – tempat strategis yang menjadi peluang bagus untuk 

memasarkan produk. Penempatan produk secara tepat akan 

memberikan citra ( image ) yang baik di mata konsumen, bahwa 

produk yang digunakan dapat diandalkan dan dibanggakan. 

4. Promotion. Mengingat betapa pentingnya citra produk yang baik dan 

bermutu di mata konsumen, kegiatan – kegiatan promosi secara rutin 

dan cukup gencar, baik berskala internasional, nasional maupun skala 

daerah dan kegiatan ini diprogramkan jauh sebelum waktu 

pelakasanaannya agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 
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Bentuk – bentuk promosi yang dilakukan selain memanfaatkan media 

masa juga dengan menyelenggarakan demo / peragaan dan ceramah 

dalam kegiatan seminar di seluruh pelosok nusantara. Selain itu, peran 

beauty consultant dan beauty advisor yang terampil senantiasa 

ditingkatkan karena merekalah ujung tombak pemasaran produk yang 

langsung berhubungan dengan konsumen. 

5. Person. Kegiatan pemasaran tidak akan mencapai sasarannya, apabila 

tidak ditunjang oleh petugas pelaksana yang qualified dan profesional. 

Itu sebabnya searah dengan semakin ketatnya persaingan di pasaran. 

Selain berpegang pada rumus P-5 tersebut, dalam strategi 

pemasaran ini juga memperhatikan rumus SWOT ( Strength, Weaknes, 

Opportunity, dan Treth ). 

1. Kekuatan ( Strength ),  yaitu perlunya menganalisis kekuatan diri 

maupun kekuatan pesaing untuk merumuskan strategi pemasaran yang 

efektif, efisien, dan tepat sasaran. 

2. Kelemahan ( Weaknes ), yaitu perlunya menganalisis kelemahan – 

kelemahan diri, sehingga dapat dijadikan pelajaran berharga bagi 

perbaikan – perbaikan strategi pemasaran yang dijalankan dan juga 

menganalisis kelemahan – kelemahan pesaing agar dapat 

dimanfaatkan secara wajar untuk kepentingan bisnis. 

3. Peluang ( Opportunity ), yaitu perlunya kejelian untuk memanfaatkan 

peluang – peluang pasar yang ada, misalnya kecenderungan selera 

tertentu dari konsumen, kurangnya persediaan produk pesaing, 

meningkatnya daya beli masyarakat, dan lain – lain. 
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4. Ancaman ( Treat ), yaitu perlunya menganalisis berbagai 

kemungkinan yang dapat mengancam rusaknya strategi pemassaran 

yang sedang dijalankan. Ancaman ini dapat dari dalam maupun dari 

luar, sehingga dalam hal ini betul – betul diperlukan kewaspadaan. 

2. Dasar Hukum UMKM 

Pemerintah  telah  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 

2008,  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  pada  4  Juli 

2008.  Undang-Undang  ini merupakan  landasan  dan  payung  hukum  untuk 

memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan UU tersebut 

memberikan  implikasi  yang  luas  bagi  semua  stakeholder  untuk  menjadikann

ya sebagai  pedoman  bersama  ke  arah  perubahan  paradigma  pemberdayaan 

UMKM. 

Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008,  tentang  UMKM  terdiri  dar1 

11  bab,  44  pasal,  dan  45  ayat.  Di  antara  pasal-pasal  tersebut  terdapat  lima 

pasal yang mendelegasikan secara tegas pengaturan beberapa substansi secara 

lebih detail dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, pasal 12 ayat (2), 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, 

pasal  16  ayat  (3)  tentang  Tata  Cara  Pengembangan  UMKM.  Ketiga,  pasal 

37, tentang Kemitraan. Keempat, pasal 38 ayat (3), tentang Penyelenggaraan 

Koordinasi dan  Pengendalian Pemberdayaan UMKM.  Kelima, pasal 39 ayat (3), 

tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam 

Hubungan Kemitraan Usaha. Undang-

Undang  ini,  auranya  adalah  Pemberdayaan,  di  mana  esensi dari 

pemberdayaan itu  adalah unsur penciptaan iklim usaha serta pembinaan 

dan  pengembangan.  Penciptaan iklim  usaha  merupakan  refleksi  tugas 
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Pemerintah  yang  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  kebijakan,  peraturan 

dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan ekternal 

yang dihadapi UMKM dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara 

berkeadilan. Pada undang-undang ini penciptaan iklim usaha mencakup aspek 

pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kesempatan 

berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pembinaan 

dan  pengembangan  usaha  merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah, 

pemerintah  daerah  bersama  dunia  usaha  dan  masyarakat.  Pengembangan 

usaha  terhadap  UMKM  yang dilakukan  dengan  partisipasi  dunia  usaha dan 

masyarakat  itu,  sejatinya  berdimensi  luas  menyangkut  bidang  fungsi  bisnis 

atau usaha, yaitu: produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. 

3. Karakteristik UMKM di Indonesia 

 Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di 

Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana 

perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. 

Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal 

tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan 

infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti 

memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. 

a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU 

Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan 

omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.
13

 

b. Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan, selain 

berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang 
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 Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012 
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perkembangannya Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam 

beberapa kriteria, yaitu: 

1) Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang 

lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah 

pedagang kaki lima. 

2) Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki 

sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 

3) Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah 

yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima 

pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

4) Fast Moving Enterprise, merupakam Usaha Kecil Menengah yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan 

transformasi menjadi Usaha Besar. 

4.   Peran dan Tujuan UMKM 

 UMKM ( Usaha Kecil dan Menengah ) memiliki peran yang sangat 

besar terhadap perekonomian nasional. Adapun fungsi dan peran UMKM 

diantaranya adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja, 

pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf 

hidup. Melihat perannya yang yang begitu besar maka pembinaan dan 

pengembangan industri kecil bukan saja pentingan sebagai jalur kearah 

pemerataan hasil – hasil pembangunan tetapi juga sebagai unsur pokok dari 
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seluruh struktur industri di Indonesia karena dengan investasi yang kecil dapat 

berproduksi secara efektif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.
14

 

a. Peranan UMKM 

1. Di Bidang Ekonomi 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) mempunyai peranan 

yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional selain 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil – hasil 

pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber 

daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang maksimum. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam 

penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting 

bagi pertumbuhan produk domestic bruto ( PDB ). Usaha kecil juga 

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia di sektor – sektor industri, perdagangan dan transportasi. 

2. Di Bidang Sosial 

UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi 

ketimpangan pendapat, terutama di negara – negara berkembang. 

Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang – barang dan 

jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi 

konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu 
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 Susanto AB. 2014. Manajemen Stratejik untuk mahasiswa dan praktisi. Jakarta. 
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usaha kecil juga menyediakan bahan baku jasa bagi usaha 

menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari 

UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, 

yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.
15

 

b. Tujuan pemberdayan UMKM  

Sebagaimana menurut Leonardus Saiman adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang dan berkeadilan. 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri. 

3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, 

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan 

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
16

 

 

B. Tinjauan Tentang Pasal 15 Undang - Undang BPJS Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Pengusaha dan pekerja 

a. Pengertian pengusaha 

Dalam perundangan Indonesia yang baru, istilah majikan digantikan 

dengan istilah pengusaha. Istilah majikan dikenal karena sebelumnya 

(UU No. 25 / 1997 ) menggunakan istilah majikan. Istilah pengusaha 

secara umum menunjukkan beberapa kelompok sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 13 / 2003, juga pada Pasal 1 
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 Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 
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angka 6 UU No. 2 / 2004, dan pada pasal 1 angka 7 UU No. 21 / 

2000. Adapun Definisi Pengusaha adalah sebagai berikut : 

a. Pasal 1 angka 5 UU No. 13 / 2003 Jo pasal 1 angka 6 UU No. 2 / 

2004 adalah : 

Pengusaha adalah : 

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 

2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

berada di Indonesia yang mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf byang berkedudukan di luar 

wilayah Indonesia 

b. Pasal 1 angka 7 UU No. 21 / 2000 

Pengusaha adalah : 

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan perusahaan milik sendiri. 

2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 

di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
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Selain pengusaha UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan 

juga menyebutkan adanya pemberi kerja yaitu orang perseorangan, 

pengusaha, badan hukum , atau badan – badan hukum lainnya yang 

memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain ( Pasal 1 angka 4 ). Pengaturan mengenai pemberi 

kerja ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bekerja pada 

pihak lain yang tidak dapat digolongkan sebagai pengusaha, 

khususnya bagi pekerja yang bekerja di sector informal. Sedangkan 

pengertian perusahaan dalam UU No. 13 / 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tertuang pada pasal 1 ayat 6 : 

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2. Usaha – usaha sosial dan usaha – usaha yang mempunyai 

pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain.
17

 

b. Pengertian Pekerja 

 Mereka yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan biasanya 

disebut buruh / pekerja ( dalam arti seluas – luasnya ) dan pengusaha / 

majikan. Pengertian pekerja / buruh ternyata sangat luas, yaitu setiap 

orang yang bekerja dengan menrima upah atau imbalan dalam bentuk 
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lain ( Pasal 1 angka 3 UU No. 13 / 2003 Tentang Ketenagakerjaan ). 

Di zaman penjajahan dulu, istilah buruh disamaartikan dengan orang – 

orang mengerjakan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, mandor, 

tukang, dan lain sabagainya, yang di dunia barat sering disebut “ blue 

collar workers “ sebagai kata lawan dari mereka yang melakukan 

pekerjaan halus. Istilah tenaga kerja sangat luas, yaitu meliputi setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan 

kerja atau sebagai swapekerja  maupun yang belum / tidak mempunyai 

pekerjaan. Tenaga kerja dapat dilihat perumusannya pada UU No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai setiap orang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Adapun pengertian pekerja menurut Undang – undang adalah : 

1. Pasal 1 UU No. 13 /2003 

Ayat ( 2 ) : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa 

baik untuk mmenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. 

Ayat ( 3 ) : Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
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2. Pasal 1 UU No. 21 / 2000 

Ayat ( 1 ) : Serikat pekerja / serikat buruh adalah organisasi yang 

dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja / buruh baik di perusahaan 

maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela 

serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya. 

3. Pasal 1 UU No. 2 / 2004 

Ayat ( 9 ) : Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 Dalam undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dibedakan antara tenaga kerja dengan pekerja / buruh. 

Tenaga kerja adalah mereka yang potensial untuk bekerja, berarti bahwa 

mereka bias saja belum bekerja. Sedangkan pekerja / buruh adalah 

potensi yang sudah terikat hubungan pekerjaan dengan pengusaha 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Walaupun 

banyak pengertian tentang siapa buruh, namun pada dasarnya dapat 

disimpulkan bahwa buruh itu adalah seorang yang menjalankan 

pekerjaaan untuk orang lain atau badan dalam hubungan kerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18

 

 Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat faktor tenaga kerja harus 

diperhatikan. Mulai dari pembinaan, pengarahan, dan perlindungan 
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tenaga kerja. Semata – mata untuk menciptakan proses pembangunan dan 

kesejahteraan. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, itu 

merupakan salah satu modal yang sangat penting. 

 Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk 

menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih 

dimanusiakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga 

kerja dan hidup layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari 

perlindungan terhadap tenaga kerja memerlukan beberapa perencanaan dan 

pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkeseimbangan. Selain itu, 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak 

– hak dasar tenaga kerj. Menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa 

diskriminasi atas apapun. Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan 

tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perekembangan 

kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. 

 Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut 

Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, meliputi: 

1. Perlindungan atas hak – hak dasar pekerja atau buruh untuk 

berunding dengan pengusaha 

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 

3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan 

penyandang cacat 

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial 

tenaga kerja 
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 Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan pengusaha dan 

pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu 

kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama 

dan seimbang karena seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.
19

 

 Menurut Zainal Asikin, problematika yang terjadi secara umum di 

Nasional ini pokok pangkal kekurangpuasan pada umumnya berkisar 

pada masalah : 

1. Pengupahan 

2. Jaminan sosial 

3. Perilaku penugasan yang kadang – kadang dirasakan kurang dengan 

pekerjaan yang harus diemban 

4. Adanya masalah pribadi 

5. Ditambah lagi dilingkup tenaga kerja tidak tetap sering tidak 

mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapatkan 

perlakauan yang sama dengan tenaga kerja tetap.
20

 

2. Dasar Hukum BPJS Ketenagakerjaan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

sedang ramai dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan adanya aturan baru 

tentang dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dalam proses pencairannya 

menjadi minimal 10 tahun masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. 

Hal ini dianggap merugikan dan tak memihak para pekerja. Aturan ini 
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tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan JHT. Tips hukum kali ini membahas tentang apa itu 

BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum lahirnya BPJS Ketenagakerjaan dahulu 

kita mengenal Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang lahir 

dari adanya UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (JAMSOSTEK). Melalui PP Nomor 36 Tahun1995 ditetapkan PT 

Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya.  Ada 4 (empat) 

program dalam Jamsostek ini, yaitu  Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

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

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.  

Pada tahun 2011, ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

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

tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum 

Publik. PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. BPJS-lah yang 

menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. 

Jaminan sosial tenaga kerja ini adalah amanat dari UUD 1945 Pasal 34 

ayat (2) yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
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mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Selanjutnya pada akhir 

tahun 2004, lahir pula UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional yang melengkapi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

3. Pengertian BPJS  

Menurut Undang – undang nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dan Undang – undang 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka BPJS merupakan sebuah 

lembaga hukum untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat 

agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. 

BPJS sendiri terdiri dari 2 ( dua ) bentuk yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaaan. Berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS akan menggantikan 

sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga 

asuransi jaminan kesehatan PT. ASKES, dana tabungan dan asuransi 

pegawai negeri  PT. TASPEN. 

Asuransi sosial Angkatan Republik Indonesia PT. ASBARI dan 

lembaga jaminan sosial Ketenagakerjaan PT. JAMSOSTEK. Transformasi 

PT. ASKES serta Jaminan sosial ketenagakerjaan PT. JAMSOSTEK 

menjadi BPJS yang akan dilakukan secara bertahap. Pada  tanggal 1 

Januari 2014, PT. ASKES akan menjasi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 

tahun 2015 giliran PT. JAMSOSTEK menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 
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Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan yang mana 

peserta bias memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial 

danekuitas. Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. Jaminan 

pemeliharaan kesehatan adalah salah satu program Jamsostek yang 

membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. 

Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, 

kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, pengobatan, secara 

efektif dan efiisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program 

jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan KPK ( Kartu Pemeliharaan 

Kesehatan ) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Manfaat jaminan pemeliaraan kesehatan bagi perusahaan yakni perusahaan 

dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat berkonsentrasi dalam bejerja 

sehingga lebih produktif. 

4. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Oleh BPJS 

Perlindungan tenaga kerja sudah terjamin dalam UU No. 24 Tahun 

2011 tentang BPJS yang mengatur kewajiban pendaftaran tenaga kerja 

oleh pemberi kerja yang sudah tertuang dalam pasal 15 UU No. 24 Tahun 

2011 tentang BPJS yang berbunyi : 
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a. Pemberi kerja secara bertahap wajib medaftarkan dirinya dan 

pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program 

Jaminan Sosial yang diikuti. 

b. Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut 

anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. 

c. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan 

peraturan presiden. 

Dari pasal 15 tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberi kerja wajib 

mendaftarkan tenaga kerjanya ikut BPJS Ketenagakerjaan. Dan bila 

kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh pemberi kerja maka terdapat sanksi 

administrative yang dapat dikenakan kepada pemberi kerja tersebut sesuai 

yang tertuang dalam pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang 

berbunyi : 

1. Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 

) dikenakan sanksi admnistratif. 

2. Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat 

berupa : 

a. Teguran Tertulis 

b. Denda dan/atau 

c. Tidak mendapat pelayanan public tertentu 
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3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a dan 

huruf b dilakukan oleh BPJS. 

4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c dilakukan 

oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. 

Setiap pekerjatentu memiliki hak untuk mendapatkan imbalan, 

serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, termasuk 

dalam jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja ( JKK), Jaminan 

Hari Tua (JHT ), Jaminan Kematian ( JK ), dan Jaminan Pensiun, Jaminan 

yang dimaksud sudah termasuk pada program yang dibentuk oleh badan 

penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam BPJS ini 

hakikatnya ialah perlindungan tenaga kerja dan dunia usaha. 

BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 

4 ( empat ) program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja( JKK ), 

Jaminan Hari Tua ( JHT ), Jaminan Kematian ( JK ), dan Jaminan Pensiun. 

Program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta 

memperoleh manfaat layanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila 

seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat 

kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi soaial atau tabungan wajib, dengan tujuan 

untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa 

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

program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan 
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prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib untuk mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang 

penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total 

tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan asas manfaat pasti.  

Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi soaial dengan tujuan untuk memberikan 

santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang 

meninggal dunia. 

Macam – macam jaminan asuransi yang diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

Program jaminan sosial merupakan program perlindungan 

bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian 

terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. 

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Program jaminan kecelakaan kerja merupakan program 

perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang 

dimaksud adalah risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam 

melakukan pekerjaannya. 

3. Program Jaminan Kematian (JKM) 

Program jaminan kematian diperuntukan bagi ahli waris dari 

peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan 

karena kecelakaan kerja. 
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4. Bukan Penerima Upah (BPU) 

Program bukan penerima upah memberikan jaminan sosial 

terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja (LHK). 

LHK adalah orang-orang yang berusaha sendiri (pekerja mandiri) 

di bidang usaha ekonomi informal. 

5. Jasa Konstruksi 

Program jasa konstruksi adalah program jaminan sosial bagi tenaga 

kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu 

pada sektor jasa konstruksi. 

6. Jaminan Pensiun 

Program jaminan pensiun memberikan manfaat-manfaat pensiun, 

seperti pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun 

anak dan pensiun orang tua. 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, BPJS 

bertugas untuk : 

1. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta 

2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja 

3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah 

4. Mengelola jaminan sosial untuk kepentingan peserta 

5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial 

6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayana kesehatan 

sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial  



40 
 

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program  

jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat
21

 

5. Prosedur Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan 

Prosedur Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan digolongkan menjadi 2 

yaitu: 

a. Cara dan persyaratan daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Perusahaan 

b. Cara dan persyaratan daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Mandiri 

 BPJS ketenagakerjaan (BPJS TK) adalah program pemerintah yang 

menyelenggarakan jaminan sosial ekonomi yang diperuntukan untuk 

tenaga kerja indonesia baik yang bekerja disebuah perusahaan maupun 

pekerja mandiri, program ini sebenarnya bukan program baru, namun 

merupakan program peralihatan atau hasil transformasi dari program 

JAMSOSTEK yang sudah berjalan sebelumnya, bahkan program yang 

dimiliki oleh BPJS ketenagakerjaan pun tidak jauh berbeda dengan 

proram JAMSOSTEK sebelumnya yang meliputi  program jaminan 

kecelakaan kerja (JKK), program jaminan hari tua (JHT), program 

jaminan pensiun (JP), dan program jaminan kematian (JKM). 

Untuk karyawan yang sudah terdaftar menjadi peserta 

JAMSOSTEK sebelumnya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang 

untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, karena kepesertaan akan 

otomatis dialihkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, sedangkan 

untuk karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan yang belum terdaftar 
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sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan ingin menjadi peserta BPJS 

ketenagakerjaan harus melakukan pendaftaran melalui perwakillan 

perusahaan dimana anda bekerja, karena ketentuan pendaftaran dan 

pemberhentian dari bpjs ketenagakerjaan hanya boleh dilakukan oleh 

perwakilan perusahaan tidak bisa mendaftar secara perorangan. Daftar 

BPJS ketenagakerjaan sebenarnya sangatlah mudah, ada dua kategori 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, yang pertama  untuk pekerja 

disebuah perusahaan dan yang kedua diperuntukan untuk pekerja 

mandiri, khusus untuk pekerja mandiri pendaftaran tidak bisa dilakukan 

secara perorangan namun harus dilakukan secara kolektif melalui 

perwakilan perusahaan atau melalui perwakilan organisasi khusus untuk 

pekerja mandiri. 

a. Cara dan persyaratan daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Perusahaan 

Berikut beberapa syarat dokumen yang perlu disiapkan oleh 

perusahaan dan juga setiap karyawan ketika akan mendaftarkan diri 

dalam program BPJS Ketenagakerjaan: 

1. KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan. 

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

3. Pas foto berwarna untuk setiap Karyawan, ukuran 2 x 3 

sebanyak 1 lembar. 

4. Daftar Nama Karyawan yang akan didaftarkan bpjs 

ketenagakerjaan 

5. Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan. 
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6. Asli dan salinan NPWP Perusahaan. 

7. Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan. 

 Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs resmi bpjs 

ketenagakerjaan, dengan cara menggunakan email perusahaan, tunggu 

hingga mendapatkan balasan dari pihak bpjs, setelah mendapatkan 

balasan dari pihak bpjs, langkah selanjutnya pihak perwakilan 

perusahaan harus datang ke kantor bpjs ketenagakerjaan setempat sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa berkas-dokumen 

perysaratan aslinya yang sudah disiapkan sebelumnya. 

b. Cara dan persyaratan daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja 

Mandiri 

Untuk pekerja mandiri (freelancer, pengusaha atau enterpreuner 

yang tidak punya badan usaha) yang ingin daftar menjadi peserta 

BPJS ketenagakerjaan terlebih dahulu harus membentuk sebuah 

wadah atau organisasi yang anggotanya minimal 10 orang, kemudian 

menggunakan nama organisasi tersebut anda dan juga anggota 

organisasi bisa didaftarkan menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan. 

Berikut beberapa syarat dokumen yang dibutuhkan ketika daftar 

BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja mandiri: 

1. Surat izin usaha dari kelurahan setempat. 

2. Salinan KTP masing-masing pekerja. 

3. Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing pekerja. 

4. Pas foto warna masing-masing pekerja ukuran 2×3 sebanyak 1 lembar. 
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Sama halnya dengan pendaftaran tenaga kerja dalam hubungan 

kerja, Anda dapat membuka halaman web BPJS Ketenagakerjaan. 

Silakan gunakan alamat perwakilan organisasi kelompok Anda. 

Kemudian, Anda bisa tunggu pemberitahuan dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Anda 

dapat membawa dokumen yang telah disiapkan ke kantor BPJS 

Ketenagakerjaan terdekat.
22

22
 Anonim, dalam http://www.pasienbpjs.com, diunduh pada 7 Juli 2017 

http://www.pasienbpjs.com/



