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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada pasal 27 ayat yang ke 2 Undang-undang Dasar 1945 memberikan

jaminan kepada setiap warga Negara Indonesia dalam hal memperoleh

pekerjaan yang layak, kemudian hal ini juga dikuatkan dengan amandemen

Undang-undang Dasar pada Bab XA tentang hak asasi manusia yaitu pada

pasal 28A sampai pasal 28j

Khusus pada pasal 28 D disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja”, selanjutnya pada pasal 28 I ayat yang ke empat disebutkan

bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan (protection), pemajuan

(furtherance), penegakan (enforcement), dan pemenuhan hak (fulmilment),

dalam hal ini kewajiban pemerintahlah dalam menegakkan hak asasi manusia

termasuk hak-hak tenaga kerja.

Masalah ketenaga kerjaan ini menjadi perhatian pemerintah karena

berkaitan hajat hidup manusia seutuhnya dimana Negara wajib

mensejahterakan warganya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Oleh

karena itu pemerintah berupaya untuk memberikan jaminan dan pelayanan

kepada pekerja-pekerja di Indonesia. Diantara upaya pemerintah dalam

menjamin tenaga kerja atau buruh adakah dengan membuat Undang-undang

khusus tentang ketenaga kerjaan yang akan memberikan jaminan kepada setiap
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tenaga kerja Indonesia sesuai dengan piagam Hak Asasi Manusia yang

disetujui dunia.

Permasalahan tenaga kerjaan memang sangat kompleks dan perlu untuk

segera dituntaskan, pekerja juga membutuhkan jaminan atas pekerjaannya,

karena dibanyak Negara biasanya pekerja menjadi manusia-manusia yang

terpinggirkan baik dari sisi ekonomi maupun sisi sosial kemasyarakatan.

Kedepan pekerja harus memiliki jaminan yang akan memberikan hak-hak

mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Secara luas jaminan sosial dapat ini

meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun

pemerintah.

Guna melaksanakan undang-undang ini maka pemerintah berupaya

membentuk sebuah badan usaha yang mengelola jaminan ketenaga kerjaan ini

yang disebut dengan JAMSOSTEK. Sejarah  terbentuknya    JAMSOSTEK

mengalami  proses  yang panjang,  dimulai  dari  UU  No.33/1947  jo  UU

No.2/1951  tentang  kecelakaan  kerja, Peraturan  Menteri  Perburuhan  (PMP)

No.48/1952  jo  PMP  No.8/1956  tentang pengaturan  bantuan  untuk usaha

penyelenggaraan  kesehatan  buruh,  PMP No.15/1957 tentang  pembentukan

Yayasan  Sosial  Buruh,  PMP  No.5/1964  tentang  pembentukan Yayasan

Dana  Jaminan  Sosial  (YDJS),  diberlakukannya  UU  No.14/1969  tentang

Pokok-pokok  Tenaga Kerja,  secara  kronologis  proses  lahirnya  asuransi

sosial  tenaga kerja semakin transparan.

Setelah  mengalami  kemajuan  dan  perkembangan,  baik  menyangkut

landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada
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tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun  1977  tentang pelaksanaan  program

asuransi  sosial  tenaga  kerja  (ASTEK),  yang mewajibkan  setiap  pemberi

kerja/pengusaha  swasta  dan  BUMN  untuk  mengikuti program ASTEK.

Terbit  pula  PP  No.34/1977  tentang  pembentukan  wadah penyelenggara

ASTEK yaitu Perum Astek.

Akan tetapi pada tahun 2013 pemerintah membentuk sebuah badan yang

mengelola sebuah asuransi kesehatan masyarakat umum dan pekerja. BPJS

Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan

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 BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu

bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang

jaminan sosial tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial

tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU

No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan dahulu

bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program

pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang

diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai
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beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan

mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama

Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo

UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP)

No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha

penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan

Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana

Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-

pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga

kerja semakin transparan.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP

No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan

dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya,

dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan

keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang,

akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-

undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan

pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan
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sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan

tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih

berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif

Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek

(Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup

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

Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh

tenaga kerja dan keluarganya.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan

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

1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT

Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial

tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan

Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Terlepas dari sejarahnya, maka proses penjaminan bagi para pekerja ini

harus dilaksanakan dengan baik dengan pelayanan prima sesuai standar kerja.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi

yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa

disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai



6

yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang

kompleks.

Menurut Dwinyanto (2006:59) Semestinya pelayanan publik

dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan diri bahwa warga

negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan birokrasi.

Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang independen

dan menciptakan dependensi bagi warga negara dalam urusannya sebagai

warga negara. Warga negara atau masyarakat dianggap sebagaio follower

dalam setiap kebijakan, program atau pelayanan publik. Masyarakat dianggap

sebagai makhluk yang “ manut “, selalu menerima setiap aktivitas birokrasi,

padahal terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang “ tidak selalu

menguntungkan bagi masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan terhadap para tenaga kerja di Riau,

JAMSOSTEK Riau yang berganti nama BPJS Ketenaga kerjaan berupaya

memberikan yang terbaik untuk kepentingan tenaga kerja. Pelayanan yang

dimaksud adalah pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan

publik yang berlaku. Karena peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan

agenda reformasi birokrasi yang bertitik tolak dari kenyataan kondisi buruk

faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas

sikap dan karakter aparatur yang tidak terpuji, korup dan tidak bertanggung

jawaban ( Sujadi, 2010:44)

Meskipun pengoperasian BPJS Ketenagakerjaan baru akan dimulai tahun

depan, namun pelayanan terhadap nasabah JHT sebagai salah satu produk
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Jamsostek sebelumnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Program Jaminan

Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja

yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap

resiko-resiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan

penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-

resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga

kerja.

Program Jaminan Hari Tua 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.

Pada kantor pelayanan BPJS wilayah Riau tercatat bahwa hamper 80

persen perusahaan di Riau telah mencatatkan karyawannya menjadi peserta

JHT sehingga dengan jumlah itu BPJS Ketenagakerjaan harus bekerja secara

optimal dalam memberikan pelayanan kepada para nasabah tersebut.

Sementara itu jumlah peserta JHT yang mengklaim semangkin meningkat, dari

data yang penulis dapatkan bahwa pada lima tahun terakhir peserta yang

menklaim meningkat antara 30% sampai 50% tiap tahunnya.
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Pada tahun 2012 peserta yang mengajukan klaim JHT sebanyak 578 jiwa

dengan berbagaimacam alasan klaim yang memungkinkan, pada tahun 2013

tercatat 899 jiwa mengajukan klaim, hal ini menunjukkan peningkatan

signifikan yaitu 321 jiwa meningkat sebanyak 64%, sementara itu pada tahun

2014 konsumen JHT yang mengajukan klaim meningkat menjaadi 1.101 jiwa

atau 81%, dan pada tahun 2015 ini terhitung dari bulan januari hingga oktober

peserta JHT yang mengajukan klaim menjadi 1.271 jiwa atau 86%

Maka pada gambar di atas dapat pula dijelaskan bahwa jumlah karyawan

yang memanfaatkan JHT meningkat dari tahun ketahun hal ini wajar karena

peserta JHT mningkat juga karena didorong kesadaran baik individu maupun

perusahaan untuk memberikan kesejahteraan karyawannya setelah memasuki

usia senja atau masa pensiun.

TABEL I

PENINGKATAN JUMLAH PESERTA JHT

TAHUN PESERTA JHT KLAIM PENSIUN KEMATIAN

578
899

1.101 1.271

2012 2013 2014 2015
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2012

2013

2014

2015

5.766

7.441

12.821

20.937

576

899

1.101

1.271

440

673

900

890

136

226

201

381

GAMBAR 2: Tabel peningkatan JHT (sumber: Arsip BPSJ Ketenaga Kerjaan)

Pada tinjauan awal penulis menemukan bahwa pelayanan pada kantor

BPJS Ketenaga Ketenaga Kerjaan Wilayah I Riau telah memenuhi standar

penilaian yang baik,, diantaranya birokrasi yang baik ketika akan turunnya

klaim bagi karyawan peserta JHT, waktu pencairan yang cukup singkat, dan

pelayanan yang memadai. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menjadikan

hal ini menjadi sebuah kajian untuk mengetahui upaya-upaya apa yang

dilakukan manajemen BPJS Ketenaga Kerjaan sehingga mampu menjalankan

roda pelayanan dengan baik.

Program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS wilayah

Riau merupakan program yang berkaitan dengan pelayanan publik, dimana

para pekerja yang terdaftar merupakan konsumen tetap yang menggunakan jasa

JHT. Oleh karenanya penulis berminat untuk mengkaji permasalahan

pelayanan publik oleh  BPJS wilayah Riau dalam menjalankan program

pelayanan JHT terhadap para pesertanya, penelitian ilmiah ini berjudul:

ANALISIS PELAYANAN TERHADAP PESERTA JAMINAN HARI TUA

(JHT) PADA KANTOR PELAYANAN  BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL KETENAGA KERJAAN CABANG WILAYAH RIAU I

PEKANBARU.
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1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini

adalah Bagaimana kualitas Pelayanan di Kantor BPJS Cabang Wilayah I

Riau Terhadap Peserta Program Jaminan Hari Tua

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan puncak dari sebuah penelitian ilmiah yang

dilakukan oleh seorang peneliti. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk menganalisis dan mengetahui Kualitas Pelayanan pada Kantor BPJS

Wilayah I Riau Terhadap Peserta Program Jaminan Hari Tua.

1.4. Hambatan Penelitian

Sebagaimana sebuah penelitian hambata-hmabatan akan selalu ada dalam

proses penelitian ini, diantaranya, waktu yang sangat singkat, sulitnya

menemui reponden wawancara, dan juga kurangnya reverensi-reverensi

pustaka bagi penulis.

1.5. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka penelitian ini diharapkan

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam persoalan ini dan diharapkan

menjadi masukan yang berarti, diantara manfaat itu antara lain:

1.5.1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan tinggi
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-

penelitian lainnya, khususnya mengenai pelayanan public

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi sebagai

masukan untuk kantor BPJS Wilayah Riau I

b. Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki kinerja

pimpinan, dan karyawan di BPJS ketenaga kerjaan kantor BPJS

wilayah Riau I

c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah daerah dan

pusat, khususnya untuk kementrian-kementrian yang memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat

1.5.3. Manfaat Individu

a. Diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk lebih meningkatkan dan

menambah keilmuannya di masa datang.

b. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar

sarjana pada Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Pekanbaru

Riau.

1.5.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

dan sistematika penulisan.
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BAB II : LANADASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang dasar-dasar teoritis sebagai

pedoman dalam penulisan penelitian ini, konsep operasional,

teknik pengukuran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang tempat penelitian, jenis dan

sumber data, teknik pengukuran data, populasi dan sampel,

dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek yang akan diteliti

dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti

lokasi penelitian, Karakteristik dan demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang

Analisis Pelayanan Terhadap Peserta Jaminan Hari Tua

(JHT) Pada Kantor Pelayanan BPJS Cabang Wilayah Riau

Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP
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Pada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta

kritik   dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar

bisa  lebih baik lagi kedepannya


