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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang Pemilihan Judul

Muara dari visi proses pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan

masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Namun jumlah penduduk miskin di

Indonesia masih cukup besar, ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan,

keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.Badan Pusat

Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin di

Indonesia mencapai 28,28 juta orang, atau sekitar 11,25%. Hal ini merupakan

penurunan sebesar 0,32 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin

pada September 2013 yang mencapai 28,60 juta orang.Kemiskinan merupakan

salah satu kendala utama pelaksanaan pembangunan nasional yang melibatkan

seluruh sumber daya yang ada di dalam suatu negara termasuk di dalamnya

sumber daya manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu penanganan yang serius,

terencana, terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program yang dilakukan

pemerintah Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah dengan

memberikan program jaminan sosial (www.beritasatu.com).

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang

layak. Suatu sistem jaminan sosialyang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem

Jaminan Sosial Nasional (NJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional

diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan

untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi

setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (jamsostek.blogspot.com).

Jaminansosialtelahdilaksanakansebagiannegara di dunia. Di Indonesia,

jaminansosialmerupakanamanatkonstitusi.

TindaklanjutamanatkonstitusitersebutadalahdisahkannyaUndang-UndangNomor
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24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS).Undang-

Undang ini mengatur tentang Badan Penyelenggara yang akan melaksanakan

jaminan social sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SJSN. Undang-

Undang ini mengamanatkan transformasi badan penelenggara dari badan

penyelenggara yang telah ada saat ini, yakni salah satunya adalah BPJS

Ketenagakerjaan (Shihab:2012).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS

Ketenagakerjaan)merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi

tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga

Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan

merupakan pelaksana undang-undangjaminan sosialtenaga kerja.BPJS

Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan sosial tenaga

kerja), yang dikelola olehPT. Jamsostek (Persero), sesuai Undang-Undang No. 24

Tahun 2011 tentang BPJS,berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak

tanggal 1 januari 2014 (bpjsketenagakerjaan.go.id).

BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang BPJS berfungsi

menyelenggarakan 4 program, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

(JHT),dan Jaminan Kematian (JKm).Menurut Undang-UndangSJSN,program

Jaminan Hari Tua (JHT), diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk mengganti terputusnya

penghasilan tenaga kerja, menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila

memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal

dunia.Program Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan kepastian penerimaan

penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau

telah memenuhi persyaratan tertentu.Jaminan Hari Tua (JHT) akan

dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil

pengembangannya(bpjsketenagakerjaan.go.id).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 ayat (5) tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakanbahwa: “setiap orang, termasuk orang

asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta
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Program Jaminan Sosial. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita sebagai warga

negara Indonesia mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial. Pada dasarnya

program jaminan sosial, salah satu di antaranya Program Jaminan Hari Tua (JHT)

memang akan berguna atau bisa dinikmati nanti pada saat peserta sudah tidak

menjadi tenaga kerja atau tidak bekerja lagi dengan pihak lain atau pemberi kerja.

Dengan sekian jumlah saldo JHT yang terkumpul selama peserta masih menjadi

pekerja ini, diharapkan peserta yang sudah berhenti bekerja akan mendapatkan

dana yang bisa digunakan untuk modal usaha. Untuk mewujudkan tujuan tersebut

sudah diatur bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan setelah peserta minimal

sudah 5 tahun bekerja dan tidak lagi terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id).

Peserta dapat dengan mudah mengakses informasi seputar JHT termasuk

melihat saldo JHT, peserta dapat melakukannya secara online di website

jamsostek. Dengan begitu, pekerja bisa ikut memantau bahwa iuran JHT pekerja

benar-benar telah disetorkan oleh pengusaha. Peserta dapat login ke situs

Jamsostek tersebut dengan user ID dan password. Bagi peserta yang belum punya

user ID dan password, bisa mendaftar terlebih dulu di web

tersebut(bpjsketenagakerjaan.go.id).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis

laporan Tugas Akhir yang berjudul“Tinjauan atas Cara Perhitungan dan Besar

Manfaat Program Jaminan Hari Tua(JHT) pada Kantor BPJS

Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan dan besar manfaat program Jaminan Hari Tua

(JHT) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat?
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1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui bagaimanacara perhitungan dan besar manfaat program

Jaminan Hari Tua (JHT)pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa

Barat.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Adapun kegunaan yang diperoleh dari kerja praktik yang dilakukanantara

lain adalah untuk:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

tinjauan atas perhitungan dan besar manfaat program Jaminan Hari Tua

(JHT) pada BPJSKetenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi perusahaan mengenai

perhitungan dan besar manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) pada

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan tugas

akhir selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan

Laporan Tugas Akhir, penulis melakukan kerja praktik pada BPJS

Ketenagakerjaan kantor Wilayah Jawa Barat yang berlokasi di Jl. P Hasan

Mustofa No. 39 Bandung 40124, yang dilaksanakan mulai tanggal 06 Januari

2015 sampai dengan 28 Februari 2015, setiap hari Senin s/d Jum’at, pukul 08.00-

17.00 WIB.


