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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan kehidupan manusia 

semakin meningkat. Pekerjaan menjadi salah satu jembatan dalam pemenuhan 

kebutuhan tersebut. Selain memenuhi kebutuhan yang harus segera dipenuhi, 

masa depan juga tak lepas dari pertimbangan dari hasil pekerjaan yang didapat. 

Tabungan untuk kehidupan di masa depan yang tak terencana. Tak hanya kita 

sendiri, instansi tempat dimana kita bekerja juga sebaiknya memikirkan 

bagaimana cara intansi tersebut menjamin setiap tenaga kerja yang dimiliki. 

Jaminan tersebut dapat berupa tabungan untuk masa depan ketika sudah tidak 

bekerja maupun jaminan ketika mengalamai kecelakaan dalam pekerjaan. Hal ini 

juga harus dipikirkan oleh instansi agar tenaga kerja merasa aman ketika bekerja.  

Dalam menjalani kehidupan memang tidak akan pernah lepas dari risiko. 

Risiko dari setiap keputusan maupun dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Bahkan 

beberapa risiko yang kita alami dapat merugikan diri kita sendiri ataupun keluarga. 

Akibatnya pendapatan ataupun penghasilan yang kita peroleh dari pekerjaan dapat 

berkurang atau bahkan hilang secara keseluruhan, untuk membiayai risiko yang kita 

alami tersebut. Kita perlu memikirkan cara untuk meminimalisir risiko tersebut agar 

tidak menyulitkan keluarga ataupun orang orang terdekat kita. 

 Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan 

mengembangkan sistem jaminan sosial secara nasional bagi kesejahteraan seluruh 

rakyat.  

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Jaminan Sosial 

merupakan salah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh 

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu  

program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan kehidupannya dan menanggulangi setiap risiko kehidupan 

masyarakat adalah jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional adalah tata cara 

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.  

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program 

jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan 

kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), 

dan Jaminan Pensiun (JP) bagi Pemberi Kerja dan Pekerja penerima Upah.  

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 

jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 

kepada masyarakat Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. 

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program 

jaminan sosial, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas 

pada masyarakat pekerja di sektor formal. 
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Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari semakin 

meningkatnya peranan tenaga kerja dan semakin meningkatnya penggunaan 

teknologi di berbagai sektor. Kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi 

resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja 

sehingga memerlukan upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. 

Perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam 

hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan social 

tenaga kerja selain memberikan ketenangan bekerja juga mempunyai dampak 

positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja. 

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak sebagaimana tercantum dalam undang undang Republik Indonesia nomor 

24 tahun 2011. Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan program public untuk  

Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko resiko sakit, 

kecelakaan, hari tua, dan meninggal dunia. Sebagai program public, jaminan 

sosial memberikan hak (berupa jaminan) dan sekaligus memberikan kewajiban 

(berupa iuran) secara pasti bagi tenaga kerja dan pengusaha. 

BPJS  ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial bagi 

tenaga kerja yang mengutamakan pelayanan dan kesehjateraan tenaga kerja. 

Perusahaan berkewajiban untuk  memberikan perlindungan kepada karyawan 

didalam perusahaannya dengan cara mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai 

peserta. 
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Sebagai lembaga negara yang berperan dalam jaminan sosial tersebut, 

BPJS Ketenagakerjaan harus memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja, 

pengusaha dan negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan seperti 

yang tercantum dalam visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. 

Jaminan hari tua merupakan program jangka panjang. Pada kenyataannya 

sebagian peserta program JHT mencairkan dana jaminan hari tua tersebut 

sebelum memasuki usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. 

Hal ini disebabkan karena para pekerja yang menganggap bahwa JHT adalah hak 

penuh para pekerja yang dapat diambil sewaktu waktu. 

Program JHT yang dalam implementasinya sekarang masih dirasakan 

manfaatnya oleh pegawai sektor swasta, dimana aturan mengenai hal tersebut 

jelas tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja, beserta aturan pelaksanaanya. Oleh karena itu dalam 

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang JHT mempertimbangkan segala aspek 

termasuk manfaat yang sudah dirasakan oleh pegawai swasta.  

Manfaat lain dari program jaminan hari tua yang diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan saat ini adalah memberikan kepastian penerimaan penghasilan 

yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah 

memenuhi persyaratan tertentu. 

Manfaat adalah sama dengan saldo rekening berdasarkan hasil investasi 

yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian besar negara 

diseluruh dunia. Didasarkan pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa 
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jumlah manfaat dari program JHT merupakan jumlah akumulasi Iuran yang telah 

dibayarkan ditambah hasil investasi. Saat ini dalam program JHT, hasil investasi 

yang dikreditkan ke rekening masing-masing ditetapkan oleh PT. Jamsostek 

(Persero) setiap tahun dan tidak sama dengan hasil investasi yang sebenarnya. 

Iuran dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan 

berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data 

pendukung seluruh pekerja dan dirinya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada 

hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan 

pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 

bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayarkan. 

Dendsa tersebut dibayarkan oleh penberi kerja. Denda keterlambatan tersebut 

merupakan pendapat lain dari jaminan sosial. 

Dalam peraturan Pemerintah mengenai JHT yang akan disusun sesuai 

amanat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu bahwa pembayaran manfaat JHT 

dapat diberikan sebagaimana sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan 

mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya 

ilmiah dengan mengambil objek pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Malang yang berjudul  

“Penerapan Sistem Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan “Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pembayaran Klaim 

dan perhitungan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Malang”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan  pelaksanaan sistem pembayaran klaim jaminan 

hari tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) 

Cabang Malang. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tidak membahas terlalu melebar guna 

mencegah terjadinya pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan 

topik pembahasan, maka penulis perlu membatasi masalah untuk menfokuskan 

pada “Penerapan Sistem Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Malang”, hanya menfokuskan pada pihak swasta.  

 

E. Manfaat penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan tugas akhir ini antara lain: 

1. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam hal pembayaran klaim 

jaminan hari tua  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang 

lebih luas lagi tentang system pembayaran klaim jaminan hari tua pada 

perusahaan tersebut. 
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3. Memberikan penjelasan tentang hak-hak perlindungan bagi tenaga kerja 

4. Memberikan penjelasan bagi pengusaha/perusahaan agar paham akan                   

kewajiban yang harus dipenuhi untuk para pekerja/karyawan 

5. Bertambahnya pengetahuan tentang pembayaran klaim jaminan hari tua (JHT) 

 

 

 

 


