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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Christina Andriani Perwitasari dengan 

judul analisis sistem klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenagakerjaan cabang 

Jakarta menara jamsostek studi kasus tenaga kerja mengundurkan diri. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan 

pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan cabang Jakarta 

menara jamsostek diatur dan berpedoman pada standart operational procedure 

yang ada, untuk selanjutnya diberi nama peraturan direksi Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial ketenagakerjaan nomor PERDIR/155/122015. Pelaksanaan klaim 

JHT pada BPJS ketenagakerjaan sudah sesuai dengan peraturan yng berlaku, 

walaupun masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Namun kekurangan 

tersebut bukan menjadi suatu masalah yang berarti, dalam artian dapat segera 

diselesaikan dengan baik. Prosedur  yang ada sudah dibuat dan pelaksanaannya 

sudah baik, namun masyarakat belum mengetahui prosedur tersebut dengan baik 

sehingga menyebabkan pelaksanaan prosedur tersebut terkadang terhambat dari 

pihak peserta akibat kurangnya pengetahuan peserta. 

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu merupakan 

pengembangan dari penelitian terdahulu, pembahasan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda, namun 

pembahasan penelitian terdahulu lebih menfokuskan pada studi kasus tenaga kerja 
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mengundurkan diri sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana 

pelaksanaan sistem klaim, prosedur dan syarat pengajuan klaim, pembayaran 

klaim Jaminan Hari Tua. 

 

B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan 

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. 

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. 

Program yang diselenggaraan oleh BPJS Ketenagakerjaan ada 4 (empat) 

yaitu : Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP), mulai 1 juli 2015. 

Secara lebih detail berikut adalah 4 program utama dari bpjs 

ketenagakerjaan serta manfaat yang dapat diperoleh oleh pesertanya: 
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1. Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

JHT merupakan salah satu program yang dimiliki oleh bpjs 

ketenagakerjaan yang dapat memberikan jaminan sosial ekonomi, salah 

satunya untuk pesertanya ketika mereka menginjak masa tua. 

Manfaat dari JHT adalah sebagai berikut: 

a. Pemberian  uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran 

ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus 

apabila : 

1) Peserta mencapai usia 56 tahun (usia pensium) 

2) Meninggal dunia 

3) Cacat total tetap 

4) Peserta resign atau di PHK dan tidak aktif bekerja 

Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga 

deposito counter rate bank pemerintah. 

b. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian 

jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun 

2) Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan 

Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali 

selama menjadi peserta. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta 

masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT 

dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. 
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BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta 

mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) 

kali dalam setahun. Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris 

yang berhak atas manfaat JHT sbb : 

1) Janda/duda 

2)  Anak 

3) Orang tua, cucu 

4) Saudara Kandung 

5) Mertua 

6) Pihak yang ditunjuk dalam wa siat 

7) Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke 

Balai Harta Peninggalan 

Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak 

sesuai, menjadi tanggungjawab perusahaan 

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

 JKK adalah salah satau program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan 

yang dapat memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi 

dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari 

rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. 

Manfaat yang diberikan oleh jaminan kecelakaan kerja (JKK) antara lain 

adalah sebagai berikut: 
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a. Pelayanan kesehatan karena resiko kecelakaan kerja 

 Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain: 

1) Pemeriksaan dasar dan penunjang; 

2)  Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 

3)  Rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan 

kelas i rumah sakit pemerintah; 

4) Perawatan intensif (hcu, iccu, icu); 

5) Penunjang diagnostic; 

6)  pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat 

bermerk (paten) 

7) Pelayanan khusus; 

8)  alat kesehatan dan implant; 

9)  jasa dokter/medis; 

10) Operasi; 

11) Transfusi darah (pelayanan darah); dan 

12) Rehabilitasi medik. 

b. Santunan penggantian biaya pengangkutan  

 Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang 

menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal 

dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai 

bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis 

transportasi yang digunakan. peserta yang mengalami kecelakaan 
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kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk 

biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; 

1) Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp1.000.000,- (satu 

juta rupiah). 

2) Angkutan laut diganti maksimal Rp1.500.000 (satu setengah juta 

rupiah). 

3) Angkutan udara diganti maksimal Rp2.500.000 (dua setengah juta 

rupiah). 

c. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), 

  Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang 

diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja 

sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat 

sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan 

surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat. 

Dengan perincian penggantian, sebagai berikut: 

1) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah. 

2) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah. 

3) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari 

upah. 

d. Santunan Kecacatan 

1) Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah 

sebulan. 
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2) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 

80 x upah sebulan. 

3) Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan. 

 Dengan ketentuan: 

1) Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang 

merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan 

pengobatan. 

2) Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 

44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan Kematian. 

e. Santunan kematian dan biaya pemakaman 

1) Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah sebulan, sekurang 

kurangnya sebesar Jaminan Kematian. 

2) Biaya Pemakaman Rp3.000.000,-. 

3) Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus= 24 x 

Rp200.000,- = Rp4.800.000,-. 

f. Program Kembali Bekerja (Return to Work)  

Berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, 

mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut 

dapat kembali bekerja. 
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Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya 

keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja  

g. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) 

 Dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya 

hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus 

dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah 

Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga 

tersebut serta biaya rehabilitasi medik. 

h.  Beasiswa pendidikan anak  

Bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat 

total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta 

rupiah) untuk setiap peserta. Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak 

kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaan. 

3. Program Jaminan Kematian (JKM) 

Salah satu program bpjs ketenagakerjaan yang memberikan jaminan    

kematian kepada setiap pesertanya jika meninggal dunia.Beberapa manfaat 

dari JKM meliputi: 

a. Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika 

peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

b. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila 

peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan 

tidak berlaku lagi), terdiri atas: 
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1) Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu 

rupiah); 

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

delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus; 

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

4) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki 

masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak 

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

Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi 

 secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun. 

4. Program Jaminan Pensiun (JP) 

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia 

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

 Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan 

kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, 

atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. yang meliputi: 

a. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang 

memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) 

saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia; 



17 
 

 
 

b. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian 

yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi 

peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap 

akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit 

sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai 

dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali; 

c. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang 

menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan 

meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta: 

1) meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa 

iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun 

dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan 

density rate 80% atau 

2) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT. 

d. Manfaat Pensiun Anak (MPA) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang 

menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada 

program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh 

tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta; 

meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 

tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 
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tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi 

density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau 

meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan 

tidak memiliki ahli waris janda/duda atau Janda/duda yang memperoleh 

manfaat pensiun MPHT meninggal dunia. 

e. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT) 

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang 

menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 

15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 

tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan 

memenuhi density rate 80%. 

f. Manfaat Lumpsum 

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi 

berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil 

pengembangannya apabila: 

1) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur 

minimum 15 tahun 

2) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat 

setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 

80%. 

3) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan 

minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%. 
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g. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai 

berikut: 

Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan 

formula Manfaat Pensiun; dan Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, 

Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar 

Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi. 

h. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iuran 

dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang 

selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas). 

i. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah 

dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun 

bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 

jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja 

berikutnya. 

j. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan 

diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun 

pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan 

ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun. 

k. Penerima manfaat pension adalah peserta atau ahli waris peserta yang 

berhak menerima manfaat pensiun. (Khoirunisa, 4 Program Utama BPJS 

ketenagakerjaan (BPJS TK) Serta Manfaatnya, 2017) 
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C. Tinjauan Umum Jaminan Hari Tua (JHT) 

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 Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas 

yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial secara nasional bagi 

kesejahteraan seluruh rakyat.  

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, jaminan kematian, JHT, dan jaminan pensiun bagi 

Pemberi Kerja dan Pekerja penerima Upah.  

Sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf c 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 maka BPJS Ketenagakerjaan 

menyelenggarakan program JHT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika Peserta 

memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak 

mampu bekerja kembali atau meninggal dunia. Manfaat JHT merupakan nilai 

akumulasi Iuran beserta hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening 

perorangan Perserta. 
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Dalam Peraturan Pemerintah ini akan mengatur mengenai pengertian JHT, 

kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya Iuran, tata cara pembayaran Iuran, 

manfaat program JHT, mekanisme pembayaran manfaat JHT, sanksi 

administratif, pengawasan, dan penanganan keluhan. 

 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 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. 

 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.  

 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. 
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Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang 

tunai  yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, 

meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 

2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau 

penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan 

membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.  

3. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, 

termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 

Indonesia yang telah membayar iuran. 

Peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) secara umum terdiri atas 

peserta Penerima Upah (PU) dan peserta Bukan penerima Upah (BPU). 

Untuk peserta Penerima Upah (PU) ditetapkan berdasarkan persentase ter 

tentu dari upah yang dilaporkan. Sedangkan besarnya iuran Jaminan Hari 

Tua (JHT) untuk Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) atau 

pekerja mandiri atau peserta Bukan penerima Upah (BPU) adalah iuran 

opsional, artinya peserta bisa memilih berapa besar dalam membayar 

iuran, disesuaikan dengan dasar upah peserta tersebut. Pekerja di luar 

hubungan kerja atau pekerja mandiri, wajib mengikuti program Jaminan 

Hari Tua (JHT) paling lambat 1 juli 2015 (PP No.109 tahun 2013 Pasal 8 

Ayat 
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4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.  

5. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan 

pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan iuran JHT, 

masing-masing pekerja dan juga pemberi kerja akan memiliki porsi 

tersendiri dalam hal ini. Besaran iuran untuk peserta yang menerima upah 

adalah 5,7% dari upah yang diterimanya, dengan porsi 2% berasal dari 

pekerja dan 3,7% berasal dari pemberi kerja. Sedangkan untuk peserta 

yang tidak menerima upah, besaran iuran ini bisa dipilih sesuai dengan 

daftar yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Keterlambatan 

dalam pembayaran iuran ini akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah 

iuran, untuk setiap bulan keterlambatan. Pembayaran dapat dilakukan 

paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. 

6.  Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan 

dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya 

disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial.  
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8. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang 

berlaku untuk semua program jaminan sosial.  

Tabel 2.1 Tata Cara Pendaftaran Peserta 

Keterangan Penerima Upah Bukan Penerima Upah 

Cara 

Pendaftaran 

Didaftarkan melalui 

perusahaan 

Jika perusahaan lalai, pekerja 

dapat mendaftarkan dirinya 

sendiri dengan melampirkan : 

1. Perjanjian kerja atau 

bukti lain sebagai 

pekerja 

2. KTP 

3. KK 

Dapat mendaftarkan dirinya 

kepada BPJS 

Ketenagakerjaan sesuai 

penahapan baik sendiri-

sendiri maupun melalui 

wadah 

  

Bukti   peserta 1. Nomor peserta 

diterbitkan 1 hari 

setelah dokumen 

pendaftaran diterima 

lengkap dan iuran 

pertama dibayar lunas 

2. Kartu diterbitkan 

paling lama 7 hari 

setelah dokumen 

pendaftaran diterima 

lengkap dan iuran 

pertama dibayar lunas 

3. Kepesertaan terhitung 

sejak nomor 

kepesertaan 

diterbitkan 

1. Nomor peserta 

diterbitkan 1 hari 

setelah dokumen 

pendaftaran diterima 

lengkap dan iuran 

pertama dibayar lunas 

2. Kartu diterbitkan 

paling lama 7 hari 

setelah dokumen 

pendaftaran diterima 

lengkap dan iuran 

pertama dibayar lunas 

3. Kepesertaan terhitung 

sejak nomor 

kepesertaan 

diterbitkan 

Pindah 

perusahaan 

Wajib meneruskan kepesertaan 

dengan menginformasikan 

kepesertaan JHTnya yang lama 

ke perusahaan yang baru 

- 

Perubahan data Wajib disampaikan oleh 

perusahaan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan paling lama 

7 hari sejak terjadinya 

perubahan 

Wajib disampaikan oleh 

peserta atau wadah kepada 

BPJS Ketenagakerjaan paling 

lama 7 hari sejak terjadinya 

perubahan 

Sumber : Bpjs Ketenagakerjaan, 2019 
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Ada dua kategori pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, yaitu bagi karyawan  

perusahaan dimana perusahaanlah yang mendaftarkan karyawan mereka dan yang  

kedua bagi pekerja mandiri/Bukan Penerima Upah. Berikut beberapa syarat 

dokumen yang perlu disiapkan oleh perusahaan dan karyawannya ketika akan 

mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan: 

a) Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan. 

b) Asli dan salinan NPWP Perusahaan. 

c) Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan. 

d) Salinan KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan. 

e) Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing karyawan. 

f) Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar. 

    Bagi pemilik perusahaan dan karyawanya bisa mengikuti 4 program yang 

meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan 

jaminan hari tua, sedangakan untuk pekerja mandiri/bukan penerima upah hanya 

boleh mengikuti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari 

tua. Jika syarat untuk pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut 

baik pemilik perusahaann, karyawan, serta pekerja Mandiri/bukan penerima upah 

tersebut sudah dipenuhi maka berkas tersebut bisa langsung disetorkan kepada 

pihak BPJS Ketenagakerjaan bagian pemasaran untuk segera diproses agar segera 

dibuat kartu BPJS ketenagakerjaan. 

 

 


