
5

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Jaminan Sosial

2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial

Menurut ILO (International Labour Organization) yang merupakan salah

satu dari Badan PBB, pengertian jaminan sosial (Social Security) secara luas,

yaitu pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat

untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko

ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat

berkurangnya penghasilan (Husni, 2003: 53). Jaminan sosial merupakan salah

satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial yang

diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan,

asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bertujuan untuk memberikan jaminan

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau

anggota keluarganya. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial

yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi

yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, dan

pengangguran (www.jamsostek.blogspot.com).

2.1.2 Jenis-Jenis Program Jaminan Sosial

Jenis-jenis program jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor

40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Soaial Nasional (SJSN), adalah sebagai

berikut:
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1. Jaminan Kesehatan

Menurut UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 19, menyebutkan:

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi

sosial dan prinsip ekuitas.Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam pasal 20,

disebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan adalah;

1. Setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

Pemerintah.

2. Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.

3. Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi

tanggungannya dengan penambahan iuran.

Kemudian dalam pasal 21 tentang jaminan kesehatan disebutkan bahwa;

1. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan

sejakseorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.

2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum

memperoleh pekerjaaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.

3. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar

oleh Pemerintah. Kemudian dalam pasal 22 disebutkan bahwa manfaat jaminan

kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan

kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan,

peserta dikenakan iurun biaya.

Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin

kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Dalam keadaan

darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin

kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Dalam hal di

suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna
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memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) wajib memberikan Kompensasi.Dalam hal peserta membutuhkan

rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan

berdasarkan kelas standar.

Kemudian pada pasal 24 dan 25 Undang-Undang No. 40 tahun 2004 masih

tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan :

1. Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas

pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari

sejak permintaan pembayaran diterima.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan

kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan,

kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pada Pasal 25 disebutkan bahwa daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta

bahan medis habis pakai yang dijamin olehBadan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial (BPJS) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang terakhir Pasal 28 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan

bahwa “Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan

ingin mengikutsertakan anggota keluarganya, wajib membayar tambahan

iuran”.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 29 menyebutkan tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah:

1. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

asuransi sosial.

2. Jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.
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Kemudian dijelaskan lebih rinci pada Pasal 31 tentang kepesertaan

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan

manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal

dunia.

2. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus

kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai

dengan tingkat kecacatan.

3. Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja

dikenakan urun biaya.

Lalu pada Pasal 32 disebutkan manfaat jaminan kecelakaan kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan

milik Pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.Dalam keadaan darurat, pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada fasilitas kesehatan

yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial.Dalam hal kecelakaan kerja terjadi disuatu daerah yang belum tersedia

fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis

bagipeserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) wajib memberikan

kompensasi.Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka

kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar. Terakhir Pasal 34,

menyebutkan baghwa:

1. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu

dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.

2. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima

upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.

3. Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk setiap

kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja.
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3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan secara nasional berdasarkan

prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan Hari Tua (JHT)

diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai

apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal

dunia. Peserta Jaminan Hari Tua (JHT) adalah peserta yang telah membayar iuran.

Pada Pasal 37 disebutkan bahwa:

1. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada

saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat

total tetap.

2. Besarnya manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) ditentukan berdasarkan seluruh

akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.

3. Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diberikan sebagian sampai

batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

4. Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima

manfaatJaminan Hari Tua (JHT).

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Pemerintah.

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 tertentu 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 2).
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4. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan 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 manfaat pasti. Dan usia

pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta

jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Tertuang dalam

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 40.

Kemudian pada Pasal 41 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang

manfaat Jaminan Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan

sebagai:

a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;

b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat

penyakit sampai meninggal dunia;

c. Pensiun janda/duda,diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal

dunia atau menikah lagi;

d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua

puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau

e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas

waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang

pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 (lima

belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia

pensiun sesuai formula yang ditetapkan.

4. Apabila peserta meninggal dunia masa iur 15 (lima belas) tahun ahli warisnya

tetap berhak ,mendapatkan manfaat jaminan pensiun.
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5. Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur (lima

belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya

ditambah hasil pengembangannya.

6. Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut

menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

7. Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total

tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun.

Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan

berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah

nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.

5. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip

asuransisosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk

memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang

meninggal dunia. Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah

membayar iuran. Manfaat Jaminan Kematian sebagaimana tertuang dalam Pasal

45 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga)

hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS).

2. Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah

nominal tertentu.

Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja. Besarnya iuran

jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase

tertentu dari upah atau penghasilan. Dan besarnya iuran jaminan kematian bagi

peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu

dibayar oleh peserta.
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2.1.3 Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013

tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial, menimbang: bahwa untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kepesertaan Program Jaminan

Sosial, sebagai berikut:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Pasal 1,

menyebutkan:

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnyayang layak.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya

disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari

Tua (JHY), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian (JKm).

3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat

6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

4. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja

untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan

program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.

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

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara

negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau

imbalan dalam bentuk lainnya.

6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi

eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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7. Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu

perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badanhukum yang berada di

Indonesia mewakiliperusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf

b yang berkedudukan di luar wilayahIndonesia.

8. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

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

maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau

imbalan dalam bentuk lain.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau

badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan 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 diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. 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
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atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi

di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang

berlaku.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3, penahapan kepesertaan secara umum peserta program Jaminan

Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:

a. peserta penerima upah; dan

b. peserta bukan penerima upah.

Peserta Penerima Upah menurut Pasal 4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a terdiri atas:

a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan

b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 5 ayat (1), pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara

meliputi:

a. calon pegawai negeri sipil;

b. pegawai negeri sipil;

c. anggota TNI;

d. anggota POLRI;

e. pejabat negara;

f. pegawai pemerintah non pegawai negeri;

g. prajurit siswa TNI; dan

h. peserta didik POLRI.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa pemberi kerja

penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan

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

(JKm) secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Ayat (3), Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja

pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan

Kematian (Jkm) paling lambat tanggal 1 Juli2015.

Ayat (4). Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja

pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf f dilakukan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dan

program Jaminan Pensiun paling lambat tahun 2029

Pasal 6 ayat (1). Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada

pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala

usaha yang terdiri atas:

a. usaha besar;

b. usaha menengah;

c. usaha kecil; dan

d. usaha mikro.

Ayat (2). Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala

usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib

mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Hari Tua (JHT)

,program Jaminan Pensiun, dan program Jaminan Kematian (JKm) secara

bertahap.

Ayat (3). Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:

a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK), program Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan Pensiun, dan

program Jaminan Kematian (JKm).

b. usaha kecil wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

program Jaminan Hari Tua (JHT), dan program Jaminan Kematian (JKm).
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c. usaha mikro wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program

Jaminan Kematian (JKm).

Ayat (4). Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) bergerak di

bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan,

dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Ayat (5). Tata cara pelaksanaan pendaftaran pekerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

2.1.4 Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013

tentang Isi Laporan Pengelolaan Program, adalah sebagai berikut:

(1) BPJS sebagai badan hukum publik wajib menyampaikan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan

pengelolaan program tahunan kepada Presiden dengan tembusan kepada

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) paling lambat tanggal 30 Juni tahun

berikutnya.

(2) Kewajiban menyampaikan laporan pengelolaan program sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:

a. BPJS Kesehatan; dan

b. BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Replubik Indonesia Nomor

108 Tahun 2013 disebutkan, periode laporan pengelolaan program dimulai dari

tanggal 1 Januarisampai dengan 31 Desember.Laporan pengelolaan program

dipublikasikan dalam bentuk ringkasaneksekutif melalui media massa elektronik

dan melaluipaling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memilikiperedaran luas

secara nasional, paling lambat tanggal 31Juli tahun berikutnya.
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2.1.4.1 Bentuk Laporan Program Jaminan Sosial

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 2013

tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Jaminan Sosial Pasal 6,

menyebutkan:

“Bentuk laporan pengelolaan Program Jaminan Sosialoleh BPJS sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini”.

2.1.4.2 Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013

Pasal 7 tentang Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial adalah sebagai

berikut:

(1) Laporan pengelolaan program terdiri atas Laporan Pengelolaan Program oleh

BPJS Kesehatan dan Laporan Pengelolaan Program oleh BPJS

Ketenagakerjaan.

(2) Isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. aspek kelembagaan;

c. aspek penyelenggaraan program

d. aspek keuangan;

e. laporan tindak lanjut hasil pengawasan; dan

f. penutup.

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit

memuat:

a. kondisi umum;

b. kondisi perekonomian;

c. visi dan misi;

d. susunan Direksi dan Dewan Pengawas; dan
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e. gambaran singkat kinerja BPJS;

(4) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling

sedikit memuat:

a. organisasi dan sumber daya manusia;

b. sumber daya sarana;

c. sistem teknologi informasi;

d. sistem manajemen risiko; dan

e. sistem pengawasan internal.

(5) Aspek penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c paling sedikit memuat:

a. realisasi rencana kerja program;

b. kinerja operasional:

1. perkembangan kepesertaan program;

2. penerimaan iuran program;

3. pembayaran manfaat program;

4. kualitas pelayanan; dan

5. manajemen keluhan.

(6) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit

memuat:

a. Dana jaminan sosial yang mencakup:

1. pendapatan iuran;

2. beban jaminan dan beban layanan jaminan sosial;

3. beban penyisihan piutang iuran;

4. kinerja investasi:

a) dana investasi;

b) pendapatan investasi; dan

c) beban investasi program.

5. biaya operasional;

6. pendapatan dan beban lainnya;

7. surplus dana jaminan sosial per program; dan

8. laporan posisi pendanaan program yang terdiri atas:
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a) laporan posisi pendanaan program untuk BPJS Kesehatan memuat

informasi mengenai likuiditas aset dan kecukupan aset netto dana

jaminan sosial;

b) laporan posisi pendanaan program untuk BPJS Ketenagakerjaan

memuat informasi mengenai:

1) jumlah aset masing-masing dana jaminan sosial pada setiap periode

jatuh tempo (maturitas);

2) jumlah liabilitas masing-masing dana jaminan sosial pada setiap

periode jatuh tempo (maturitas);

3) tingkat likuiditas; dan

4) tingkat solvabilitas.

b. Dana BPJS mencakup:

1. pendapatan operasional;

2. pendapatan investasi;

3. biaya operasional;

4. pendapatan dan biaya lainnya;

5. surplus BPJS; dan

6. belanja barang modal.

(7) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e terdiri atas laporan:

a. Dewan Pengawas;

b. Pengawasan Internal; dan

c. Pengawasan Eksternal.

(8)Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:

a. kesimpulan; dan

b. hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah.
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2.2 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

2.2.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

Undang-Undang ini diundangkan pada 19 Oktober 2004, bertujuan untuk

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini

adalah yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2,

yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan”.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dirancang

untuk:

a. Memenuhi amanat UUD 1945, khususnya pasal 34 ayat 2 yang berbunyi,

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan.

b. Meningkatkan jumlah peserta program jaminan sosial di Indonesia. Hal ini

disebabkan oleh karena sejauh ini, program jaminan sosial di Indonesia masih

sangat rendah

c. Meningkatkan cakupan manfaat/benefit yang dapat dinikmati oleh peserta

program jaminan sosial. Oleh karena manfaat program jaminan sosial belum

dapat sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagi

pegawai neger sipil belum menikmati program jaminan kecelakaan kerja,

sementara bagi keompok pekerja formal swasta, belum memiliki program

jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

d. Meningkatkan kualitas manfaat yang dapat dinikmati oleh peserta program

jaminan sosial, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

e. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan program jaminan

sosial bagi seluruh masyakakat Indonesia. Dengan pengembangan SJSN,

diharapkan terselenggara penyelenggaraan program jaminan sosial bagi semua

penduduk Indonesia.
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f. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial

sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang dikenal, misalnya prinsip

kegotongroyongan, kepesertaan bersifat wajib, nirlaba, ransparan, pruden dan

akuntabel.

g. Dilaksanakan secara bertahap, baik dari aspek jenis program maupun

kepesertaan dengan memperhatikan kelayakan program. Dengan

mengantisipasi implementasi  SJSN sesuai dengan UU No. 40/2004,

diperkirakan sedikitnya diperlukan, waktu 20 sampai 25 tahun untuk dapat

mencakup seluruh rakyat Indonesia.

2.2.2 Hal-Hal yang Perlu Dilakukan Guna Melaksanakan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN)

Untuk sampai kepada operasionalisasi Undang-Undang Nomor 40 tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), berbagai ketentuan dan

aturan pelaksanaan masih diperlukan, meliputi:

a. Peraturan tentang pembentukan Organisasi atau Badan Pelaksanaan

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

b. Peraturan tentang susunan organisasi dan uraian fungsi, tugas, wewenang dan

tanggung jawab Dewan Nasional untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.

c. Peraturan tentang tata cara perekrutan, seleksi, pengangkatan dan

pemberhentian pengurus Dewan Nasional untuk Sistem Jaminan Sosial

Nasional.

d. Peraturan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan

Biaya Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasioanal.

e. Peraturan tentang pelaksanaan rencana jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang

f. Peraturan tentang tata cara penerimaan bangunan, pemungutan iuran anggota,

dan penyusunan anggaran biaya bagi terselenggaranya kegiatan operasional

Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional.
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g. Peraturan tentang tata cara pemungutan iuran dan atau premi dan atau

kontribusi bagi seluruh peserta Sistem Jaminan Soial Nasional.

h. Peraturan tentang tata cara pemungutan iuran dan atau pemberian ganti rugi

bagi peserta yang mengalami musibah dan atau yang harus menerima santunan

berdasarkan hak-hak yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

i. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan mekanisme dan pelaksanaan

program Sistem Jaminan Sosial Nasional.

j. Peraturan tentang unit-unit organisasi yang berhak melakukan audit dan

pengawasan terhadap pelaksanaan dan kegiatan operasioanal Sistem Jaminan

Sosial Nasional.

2.2.3 Sistem Jaminan Sosial Nasional yang Telah Ada

Menurut Mulyadi (2013:157), dalam kenyataannya meskipun masih dalam

skala yang terbatas, Pemerintah telah mencoba untuk melaksanakan misi yang

dimaksud pada beberapa kelompok masyarakat tertentu yang telah tersentuh oleh

program asuransi sosial tersebut meliputi, masyarakat pengguna dan korban

kecelakaanlalu lintas, para tenaga kerja, para Pegawai Negeri Sipil, Para Anggota

Angkatan Bersenjata dan Kepolisian serta masyarakat miskin yang memerlukan

pengobatan.

Berikut ini diuraikan tentang program-program asuransi sosial yang telah

dilaksanakan oleh Pemerintah:

1. PT Jasa Raharja (Persero)

Melaksanakan Program Asuransi Sosial dalm bidang pemberian santunan

bagi korban kecelakaan lalu lintas umum. Korban yang dimaksud disini meliputi

baik pengguna kendaraan umum, maupun masyarakat lainnya yang menjadi

korban kecelakaan lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas ini, Pemerintah telah

menunjuk sebuah Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Jasa Raharja. Dasar

penunjukkan adalah Undang-Undang Nomor 33 tentang Kecelakaan Lalu Lintas

dan Jalan Raya dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang santuanan

bagi pengguna kendaraan umum.
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2. PT Askes (Persero) yang sekarang berganti nama menjadi BPJS

Kesehatan

PT Askes merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus

oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi

seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun

PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan

Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. PT Askes (Asuransi Kesehatan) yang

dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), sesuai UU No. 24 Tahun 2011

tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak

tanggal 1 Januari 2014.

3. PT Jamsostek (Persero) yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan

PT Jamsostek (Persero)merupakan program publik yang memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan

penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga

Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, PT Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Jamsostek) berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan yang

sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola

oleh PT. Jamsostek (Persero), sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS,

berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

4. PT Taspen (Persero)

Taspen adalah singkatan dari Tabungan Asuransi Pegawai Negeri.

Lembaga ini berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh

Pemerintah, dengan demikian maka statusnya adalah Badan Usaha Milik Negara.

PT Taspen bertugas memberikan santunan bagi para Pegawai Negeri Sipil. Bagi

pegawai negeri sipil yang telah memasuki usia pensiun akan mendapatkan

sejumlah uang yang disebut dengan uang pesangon pensiun dan menerima upah

pensiun bulan dan berakhir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. PT

Taspen (Persero) yang sekarang ini awalnya bernama PN Taspen yang dibentuk
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963, tanggal 17 April 1963.

Kemudian melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP/749/MK/IV/II/1970

tanggal 18 Nopember, status badan hukumnya berubah menjadi Perum Taspen.

Terakhir status badan hukum menjadi PT Taspen (Persero) melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981

5. PT ASABRI (Persero)

ASABRI, merupakan singkatan dari Asuransi Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia. Organisasi usaha ini berbentuk Perseroan Terbatas yang

seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, dengan demikian statusnya

merupakan Badan Usaha Milik Negara. PT Asabri menjalankan fungsi, tugas, dan

tanggung jawab sebagai asuransi sosial khususnya bagi seluruh anggota Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia,

termasuk seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan organisasi

tersebut.

2.3 Asuransi

2.3.1 Pengertian Asuransi di Indonesia

Menurut Mulyadi (2013:131), sebelum tahun 1992, pengertian dan

ketentuan tentang asuransi di Indonesia telah dimuat dalam beberapa dokumen,

antara lain Burgerlijke Wetboek atau sering disingkat dengan BW, yang kemudian

kita kenal menjadi Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1774, pengertian asuransi dinyatakan sebagai

berikut:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya,
mengenai untung ruginya, bagi semua pihak, maupun sementara rusak,
bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian
pertanggungan; bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan”.

Selanjutnya pengertian asuransi juga memuat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berbunyi:
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“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu
kerugian,kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang tidak diharapkan yang
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu”.

Dewasa ini usaha perasuransian telah memiliki ketentuan sendiri yakni

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan sejumlah peraturan pendukungnya,

yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, serta peraturan-peraturan

lainnya yang sifatnya lebih teknis. Pengertian asuransi dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992, berbunyi sebagai berikut:

“Asuansi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih, dengan mana pihak penangung meningkatkan diri kepada tertanggung,
dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan atau tanggung awab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
diderita teranggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang tertanggung”.

Pengertian yang terkandung dalam definisi yang terakhir ini terasa lebih

luas dan lengkap. Didalamnya meliputi beberapa unsur yakni:

1. Pihak tertanggung, yang berjanji akan membayar premi kepada penanggung,

karena bersedia memberikan ganti rugi bila peristiwa terjadinya risiko yang

tidak pasti, benar-benar erjadi.

2. Pihak Penanggung, yang berjanji akan memberikan ganti rugi yang timbul dari

suatu peristiwa yang tidak pasti, yang akan diderita oleh tertanggung.

3. Obyek pertanggungan, berupa harta benda, hidup dan meninggalnya seseorang,

dan atau kepentingan lainnya.

4. Peristiwa terjadinya risiko, yang tidak pasti, dimana, kapan dan besarnya

dampak kerugian yang timbul, yang sebenarnya juga tidak diharapkan oleh

tertanggung dan penanggung.

Undang-Undang itu sendiri belum pernah ada sebelum tahun 1992, artinya

masyarakat asuransi di Indonesia memiliki perhatian untuk mengembangkan

sektor ini sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan permintaan pasar. Kiranya hal

yang sama, yakni langkah penyesuaian perkembangan usaha perasuransian di
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Indonesia pada saat ini, dengan situasi dan kondisi yang terjadi di pasar global

bukan suatu keniscayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip oleh Zian
Farodis (2013:11):

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Didalam perjanjian tersebut,
pihak pertama memiliki keharusan untuk membayar iuran (premi), sementara
pihak kedua berkeharusan untuk memberikan jaminan perlindungan sepenuhnya
kepada pihak yang membayar iuran tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi
sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang yang dimiliki oleh pihak
pertama, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau disepakati”.

Berdasarkan definisi asuransi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak yaitu pihak tertanggung dan

pihak penanggung yang bertujuan guna mengurangi risiko dengan cara pihak

tertanggung melakukan pembayaran iuran (premi) secara teraturkepada pihak

penanggung sebagai pergantian polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko

seseorang yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang.

2.3.2 Unsur-Unsur Asuransi

Unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan menurut Abdul R.

Saliman (2014:182) adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).

2. Adannya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin

akan membayar ganti rugi).

3. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung).

4. Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung).

5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita

oleh tertanggung).

6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Unsur-unsur asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (KUHD) yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad (2011:8):
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1. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan

tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan

tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib

memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh

pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan

berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya

yang diasuransikan.

2. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat

berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau

Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseroangan, persekutuan,

atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.

Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas

harta yang diasuransikan.

3. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat

pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.

Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-

pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi

sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari

risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta

miliknya.

4. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan

atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai

objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda

asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau

kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang

disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai

untuk membuktikan telah terjadi asuransi.
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5. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung

adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau

kesepakatamn bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara

sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan

hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal baik).

Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib

membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula

penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi evenemen yang

menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar

ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika

tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap

menjadi milik penanggung.

2.3.3 Tinjauan Umum Peran Asuransi

Menurut Mulyadi (2013:3) peran industri asuransi dalam perekonomian

Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan luas. Sebagai produk jasa

mungkin industri asuransi relatif lambat perkembangannya karena oleh sementara

pakar produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (un-sought

goods). Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktivitas industri dan

perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi.

Sistem perdagangan ekspor-impor tidak mungkin terlaksana tanpa

dukungan jasa asuransi. Demikian juga sejumlah kegiatan industri juga tidak

mungkin berkembang tanpa dukungan jasa asuransi dalam menunjang

perkembangan ekonomi sedikitnya diwujudkan melalui tujuh cara:

1. Asuransi mempromosikan stabilitas keuangan dan mengurangi rasa

kegelisahan

2. swasta dapat mensubstitusi peran Pemerintah dalam melaksanakan

program sekuriti.
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3. Asuransi memfasilitasi kegiaan perdagangan dan kegiatan komersial

lainnya.

4. Asuransi memobilitasi dana masyarakat secara nasional.

5. Asuransi membantu pengelolaan risiko dengan lebih efisien.

6. Asuransi dan reasuransi memiliki insentif ekonomis untuk membantu para

pemegang polis dalam memperkecil risiko.

7. Manfaat asuransi kepada perkembangan ekonomi adalah bahwa asuransi

mendorong alokasi modal yang dimiliki oleh Pemerintah dengan lebih

efisien (Skipper,1997).

2.3.4 Asuransi sebagai Alat Kebijakan Pemerintah

Menurut Mulyadi (2013:5), asuransi digunakan oleh Pemerintah sebagai

unsur pelaksana kebijakan Pemerintah, seperti perlindungan asuransi bagi korban

kecelakaan lalu lintas di jalan raya, perlindungan asuransi kecelakaan bagi tenaga

kerja, dan perlindungan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri. Asuransi sebagai

unsur pelaksana kebijakan Pemerintah diatur dalam undang-undang.

Asuransi, merupakan suatu bisnis yang sangat banyak kaitan

kepentingannya dengan masyarakat pengguna jasa asuransi, oleh karena itu

Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap usaha perasuransian.

Pada tahun 1992 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah

mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang usaha

perasuransian. Menyusul terbitnya Undang-Undang yang mengatur tentang usaha

perasuransian, terbit pula berbagai peraturan pelaksanaan dari berbagai lembaga

terkait, seperti Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan sebagainya.

Asuransi karena sifatnya yang memungut premi dan para peserta atau para

pemegang polis, tentu menjadi lembaga penghimpun dana masyarakat. Dana yang

terakumulasi dari masyarakat ini ditempatkan di lembaga-lembaga pengelola dana

sudah barang tentu akan memberikan stimulasi bagi kiprahnya lembaga usaha

lainnya untuk melaksanakan kegiatannya. Keteraturan masyarakat yang

mengumpulkan dana melalui pembayaran premi ini, dalam jangka panjang akan
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membentuk cadangan simpanan yang sangat bermanfaat bagi penunjung kegiatan

dunia usaha dan dunia industri.

Asuransi dengan segala kegiatannya di dalam perekonomian negara sudah

pasti menyerap tenaga kerja. Dengan demikian maka kehidupan dunia asuransi

yang sehat akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja bagi para perncari kerja.

Tenaga kerja yang terserap di industri jasa asuransi bukan hanya pada mereka

yang terkait langsung sebagai pimpinan, staf dan karyawan perusahaan asuransi,

melainkan juga mereka yang terserap melalui perusahaan-perusahaan penunjang

usaha asuransi, seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang

reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan jasa penilai kerugian asuransi

dan beberapa usaha penunjang lainnya.

Asuransi juga dapat digunakan sebagai indikator kemakmuran suatu

negara. Indikator tersebut dapat dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun

jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran

premi asuransi. Di negara-negara yang sudah maju, bahkan industri jasa asuransi

justru sebagai pemilik lembaga perbankan dan perusahaan jasa penerbangan.

Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa kemajuan bidang jasa asuransi akan

mendorong terciptanya industri lainnya.

Industri asuransi yang tumbuh dan berkembang akan memberikan manfaat

yang besar baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Bagi pemerintah,

tumbuh dan berkembangnya industri asuransi membantu mengurangi tingkat

pengangguran, penyerapan dana masyarakat yang berkelanjutan sebagai

kontributor penyetor pajak. Di sisi lain bagi masyarakat apabila industri asuransi

membuka peluang kerja yang sangat besar. Tenaga kerja yang terserap buka

hanya yang terkait langsung dengan perusahaan asuransi, akan tetapi juga tenaga

kerja yang terserap pada sektor usaha pendukung lainnya. Dengan kata lain

tumbuh dan berkembangnya industri asuransi akan memberikan manfaat yang

luas bagi bangsa dan negara kita.
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2.3.5 Struktur Pasar Asuransi Indonesia

Menurut Mulyadi (2013:7), struktur pasar membahas tentang pelaku pasar

yang berusaha di bidang usaha perasuransian. Sesuai dengan ketentuan keyang

tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang usaha

perasuransian selain usaha asuransi, juga usaha penunjang usaha bidang usaha

asuransi. Perusahaan yang merupakan usaha penunjang bidang asuransi, meliputi

perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan jasa

penilai kerugian asuransi, perusahaan keagenan asuransi dan usaha lain yang

terkait.

Tabel 2.1

Perkembangan Jumlah Perusahaan

Usaha Bidang Perasuransian

Tahun 2006-2010

No. Keterangan
Tahun

2006 2007 2008 2009 2010
1 Asuransi Jiwa 51 46 45 46 46
2 Asuransi kerugian 97 94 90 89 87
3 Reasuransi 4 4 4 4 4
4 Penyelenggara

Program Asuransi
Sosial

2 2 2 2 2

5 Penyelenggara
Asuransi PNS dan
TNI/POLRI

3 3 3 3 3

6 Pialang Asuransi 143 146 141 142 138
7 Pialang Reasuransi 23 23 21 22 25
8 Penilai Kerugian

Asuransi
33 27 27 28 28

9 Konsultan Aktuaria 30 30 28 29 28
10 Agen Asuransi 7 8 10 14 16

Usaha-usaha yang terkait dengan usaha asuransi, cukup banyak

diantaranya usaha perbankan, usaha perbengkelan, jasa akuntansi, jasa konstruksi
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dan masih banyak lagi sejalan dengan tuntutan kebutuhan. Struktur pasar

perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang usaha asuransi sampai dengan

tahun 2010, sesuai dengan tabel 2.1 di atas.

2.4 Asuransi Sosial

2.4.1 Pengertian Asuransi Sosial

Asuansi sosial adalah bentuk dukungan pendapatan bagi masyarakat

pekerja yang dibiayai oleh iuran wajib pekerja atau pemberi kerja atau secara

berama-sama. Asuransi sosial merupakan upaya negara untuk melindungi

pendapatan warga negara agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan

mengikutkannya secara aktif dalam program jaminan sosial dengan membayar

iuran. Kepesertaan wajib ditujukan sebagai solusi dari ketidakmampuan penduduk

melihat risiko masa depan dan ketidakdisiplinan menabung untuk masa depan.

Adanya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial

dipandang dapat mengurangi beban negara dalam penyediaan dana bantuan sosial.

Melalui prinsip kegotong-royongan, asuransi sosial dapat merupakan sebuah

instrumen negara yang kuat dalam penanggulangan risiko sosial ekonomi yang

setiap saat dapat terjadi(www.jamsosindonesia.com).

2.4.2 Tinjauan Umum Tentang Asuransi Sosial

Menurut Mulyadi Notosusastro (2013:151), Sistem Jaminan Sosial

(National Security System), diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Otto von

Bismarck seorang pemimpin/negarawan bangsa Prussia/German pada tahun 1883

sebagai upaya untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Setelah berjalan

lebih dari dua abad, dewasa ini sistem jaminan sosial telah berkembang di seluruh

dunia. Di sebagian besar negara maju, terutama yang sistem politik dan sistem

ekonominya telah mapan, sistem jaminan sosial telah lama dilaksanakan dengan

berbagai bentuk dan model sesuai dengan nilai dan budaya masing-masing

negara. Beberapa ciri dan prnsip asuransi sosial, antara lain, pesertanya adalah

seluruh warga masyarakat yang dikenal sehingga terpenuhi prinsip hukum

bilangan besar atau yang dikenal dengan the law of the large number,
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kepesertaannya bersifat wajib, organisasi perencana, penyelenggara dan

pengendali oleh Pemerintah, bersifat nirlaba, metode yang digunakan

menggunakan mekanisme kerja asuransi.

Kiblat berbagai kemajuan tentang sistem jaminan sosial masyarakat

dewasa ini pada umumnya masih diarahkan ke negara-negara yang tingkat

perkembangan ekonominya relatif lebih maju dibandingkan dengan Indonesia.

Tidak seorangpun membantah bahwa sampai dengan abad ini negara-negara

seperti Kanada, Amerika dan sebagian negara anggota Uni Eropa masih menjadi

tolok ukur dalam tingkat kemajuan sistem jaminan sosial masyarakat.

Dalam pengembangan sistem jaminan sosial masyarakat di negara-negara

tersebut, terutama di Amerika, sektor perasuransian memainkan peran yang sangat

besar. Sistem jaminan sosial masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk

menyejahterakan kehidupan seluruh anggota warga bangsa dalam suatu negara.

Dengan demikian maka jaminan kesejahteraan mempunyai cakupan yang sangat

luas disamping itu membutuhkan sumber daya yang amat sangat besar. Maka oleh

karena itu perencana dan pengendali dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan

dalam hal sebagian pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan sebagian

lainnya dimungkinkan untuk dilakukan oleh masyarakat.

Mengapa Asuransi Sosial direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah,

setidaknya memiliki tigas alasan. Ketiga alasan dimaksud dapat dijelaskan seperti

berikut:

1. Program asuransi sosial diselenggarakan guna mengatasi masalah sosial

yang pada umumnya sangat kompleks

Pada umumnya permasalahan sosial masyarakat, meskipun pada skala

terbatas, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu guna mengatasinya peranan dan

campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Sebagai ilustrasi guna memberikan

perlindungan dan jaminan keselamatan bagi tenaga kerja, tidak mungkin

pemerintah tidak memainkan perannya. Permasalahan tenaga kerja adalah
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permasalahan seluruh warga bangsa dan oleh karena harus direncanakan dan

dikendalikan oleh pemerintah.

2. Program asuransi sosial diperlukan oleh karena beberapa risiko tertentu

pada umumnya tidak mudah bila diselenggarakan secara individual

Masih relevan dengan apa yang dimaksud pada butir 1, masalah

pengangguran juga tidak mungkin diselesaikan dengan asuransi yang

diselenggarakan secara perorangan, melainkan harus diselesaikan secara masal.

Disamping itu untuk mengatasi masalah pengangguran, sudah pasti akan

melibatkan banyak pihak, seperti sektor perbankan, sektor perindustrian, sektor

perdagangan, dan kerjasama antar departemen. Dengan demikian maka organisasi

yang paling tepat mengambil inisiatif adalah pemerintah sendiri.

3. Program asuransi sosial memberikan landasam ekonomi yang kuat bagi

penyelesaian masalah-masalah sosial kependudukan

Program asuransi sosial, terkait dengan berbagai strata sosial masyarakat,

terutama yang berhubungan dengan kebutuhan pendanaan jangka panjang. Strata

sosial masyarakat meliputi segmen yang sangat luas dan sangat bervariasi, antara

lain warga usia lanjut, anggota veteran, warga yang mengalami cacat baik yang

terjadi karena bawaan, karena peristiwa alam, karena perang dan oleh sebab-sebab

lainnya.

2.4.3 Program Asuransi Sosial di Indonesia

Menurut Mulyadi (2013:156), program asuransi sosial sengaja dipisahkan

dari usaha asuransi jiwa dan asuransi umum atau asuransi kerugian.

Pertimbangannya karena tujuan usaha asuransi jiwa dan asuransi umum, jelas

berorientasi kepada laba. Disamping itu, kedua usaha asuransi tersebut dalam

melaksanakan seluruh kegiatannya cenderung tunduk dan harus

mempertimbangkan prinsip-prinsip usaha yang termuat dalam undang-undang

perseroan terbatas.
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Sedangkan asuransi sosial sejatinya merupakan misi Pemerintah dalam

rangka melaksanakan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia. Alinea keempat tersebut berbunyi ‘Kemudian dari pada itu

untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indoneisia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...’

Alinea keempat mengandung pengertian yang sangat dalam, terutama

yang berbunyi ‘...melindungi segenap bangsa Indonesia...’ yang demikian seluruh

warga negara Indonesia tanpa kecuali, apakah berstatus sebagai anggota TNI/

POLRI, Pegawai Negeri Sipil, pegawai-pegawai lainnya dan bahkan yang tidak

memiliki status kepegawaian sekalipun harus mendapat perlakuan dalam arti

mendapat perlindungan yang sama. Dengan demikian apabila seoran anggota

warga negara bangsa yang meiliki status pegawai neger sipil mendapat jaminan

asuransi untuk hari tua, seyoganya untuk seorang petanipun harus mendapatkan

jaminan asuransi untuk hari tua yang sama pula.

Yang menjadi pertanyaan sekarang telah mampukan Pemerintah

melaksanakan misi yang terkandung di dalam alinea keempat tersebut? Dihitung

sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dewasa ini usia kemerdekaan

indonesia telah mencapai 64 tahun, suatu usia yang tidak bisa dipandang masih

muda. Pemikiran kita tentu mengadakan perbandingan dengan negara tetangga

yang usia kemerdekaannya relatif tidak jauh berbeda dengan negara kita, seperti

Malaysia, Singapura, dan negara-negara yang masuk dalam kategori developing

country.

Dengan memperhatikan dan mempelajari apa yang telah dijalankan oleh

negara yang telah maju, kiranya kita sudah harus mulai menyiapkan konsep guna

merealisasikan amanah yang tertuang dalam alinea keempat sebagaimana tersebut

di atas. Pemerintah perlu meyakini bahwa apabila ada kemauan pasti ada jalan

keluarnya. Semoga para pemegang otoritas dalam hal ini segera mengambil

prakarsa untuk segera mulai menyiapkan langkah dan strategi guna mewujudkan

cita-cita luhur tersebut.
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2.5 Program Jaminan Hari Tua (JHT)

2.5.1 Pengertian Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT, adalah program jangka

panjang yang diberikan secara sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun,

bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila

peserta meninggal dunia (naskah Akademik SJSN). Naskah

dibayarkan/dikembalikan kepada peserta sebesar iuran yang terkumpul beserta

hasil pengembangannya (www.bpjsketenagakerjaan.go.id).

Program Jaminan Hari Tua (JHT) ditujukan sebagai pengganti terputusnya

penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan

diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga

kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.Jaminan

Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah

dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

 Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap

 Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa

tunggu 1 bulan

 Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

2.5.2 Karakteristik Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 37 ayat 1 tentang

Karakteristik Program Jaminan Hari Tua (JHT) antara lain sebagai berikut:

1. Diselenggarakan  secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau

tabungan wajib.

a. Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan

pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi kerja.

b. Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan

hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.
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2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang

tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau

meninggal dunia (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 35 ayat 2)

3. Kepesertaan perorangan (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 36)

4. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia

pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

2.5.3 Mekanisme Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Berikut ini adalah mekanisme penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(JHT):

1) Kepesertaan

Peserta Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah seseorang yang telah

membayar iuran (UU No.40 Tahun 2004 Pasal 36)

2) Iuran

a. Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap upah atau

penghasilan dan iuran ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja

(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 38 ayat 1). Berikut adalah persentase

pembayaran iuran dibayarkan oleh pemberi kerja dan tenaga kerja:

Iuran Program Jaminan Hari Tua:

 Ditanggung Perusahaan = 3,7%

 Ditanggung Tenaga Kerja = 2%.

b. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam jumlah nominal dan

ditetapkan oleh Pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 38 ayat 2),

ketentuan lanjut mengenai iuran menunggu Peraturan Pemerintah.

3) Manfaat dan Pemberian manfaat

4) a. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

(Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 37 ayat 1).

b. Besar manfaat adalah seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan

ditambah hasil pengembangannya (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal

37 ayat 2).
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c. Pembayaran manfaat:

 Dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal

dunia atau mengalami cacat total tetap (Undang-Undang No. 40 Tahun

2004 Pasal 37 ayat 1).

 Dapat diberikan sebagian setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun

(Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 37 ayat 3).

 Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima

manfaat Jaminan Hari Tua(JHT).

2.5.3 Tata Cara Pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT)

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan

formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan

setempat dengan melampirkan:

 Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli

 Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)

 Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan

Pengadilan Hubungan Industrial

 Kartu Keluarga (KK)

2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total

dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah

Republik Indonesia dilampiri dengan:

 Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia

 Photocopy Paspor

 Photocopy VISA

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum

usia 55 thn dilampiri:

 Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan

 Photocopy Kartu keluarga
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5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari

perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun

telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang

bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:

 Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan

 Surat pernyataan belum bekerja lagi

 Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai

Negeri Sipil/POLRI/ABRI

6. Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut BPJS Ketenagakerjaan

melakukan pembayaran JHT (www.bpjsketenagakerjaan.go.id).

2.6 Perbedaan Jaminan Hari Tua (JHT) Produk BPJS Ketenagakerjaan

dengan Tabungan Hari Tua (THT) Produk PT Taspen

Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah suatu Program Asuransi

Dwiguna yang dikaitkan dengan usia Pensiun ditambah dengan Asuransi

Kematian.Asuransi Dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberikan

jaminan keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli

warisnya pada saat peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia

pensiun.Peserta Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah Pegawai Negeri Sipil,

kecuali Pegawai Negeri Sipil Departemen Hankam, Pejabat Negara dan Pegawai

BUMN/BUMD.

Sedangkan peserta Jaminan Hari Tua (JHT) adalah setiap orang,

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

yang telah membayar iuran, pemberi kerja, orang perseorangan, pengusaha,badan

hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau

penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar

gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya, pengusaha, perusahaan yang

berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau

milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, usaha-
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usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan

orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, pekerja yang

bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain, usaha kecil,

menengah, usaha besar dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang ketenagakerjaan (www.bisniskeuangan.kompas.com).

Dalam koran harian Kompas terbitan Senin, 10 November 2014, Direktur

Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Taspen Faisal

RachmanFaisal memaparkan bahwa “PNS itu kalau dia iuran enam bulan,

kemudian meninggal dunia dia dibayarkan haknya itu sampai dengan usia 58

tahun. Jadi kalau usia 58 itu dia dapatnya sekitar Rp 40 juta. Dia dapatnya Rp 40

juta di depan. Tapi kalau di Jaminan Hari Tua (JHT), iuran enam bulan kemudian

dia meninggal. Kalau dia membayar Rp 100.000 per bulan, maka dia dapat Rp

100.000 kali enam kali ditambah tingkat bunga 10 persen, berarti dia hanya dapat

Rp 660.000. Itu yang membuat ini berbeda” (www.bisniskeuangan.kompas.com).


