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HALO

[ elvyn@bpjsketenagakerjaan.go.id ]

Kemudahan Akses bagi Pekerja

Bukan Penerima Upah (BPU)

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJS Ketenagakerjaan) semakin melengkapi cakupan
perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Salah satu
program menarik yang sudah diluncurkan adalah program
Bukan Penerima Upah (BPU).
Program ini diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja di sektor
informal. Sasaran pekerja sektor informal dimaksud antara lain
petani, nelayan, tukang ojek, loper Koran, hingga pengacara, atlit
dan artis. Program BPU memberikan perlindungan yang sama
dengan yang didapat oleh pekerja yang bekerja di sektor formal
dengan besaran iuran yang tidak berbeda jauh.

Elvyn G Masassya
Direktur Utama

Menjelang operasional penuh pada 1 Juli 2015, BPJS
Ketenagakerjaan menunjukkan usaha dan kerja keras yang signifikan
dengan berfokus pada akuisi kepesertaan pada program BPU.
Salah satu kegiatan yang dilakukan, dengan melakukan sosialisasi
masif sebagai salah satu upaya memberikan informasi kepada
masyarakat luas khususnya pekerja informal mengenai perlindungan
oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dimana kegiatan tersebut, juga dapat
mengakomodir keinginan masyarakat untuk melakukan pendaftaran
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan saat kegiatan sosialisasi
dilakukan.
Kini, pekerja bukan penerima upah merupakan salah
satu fokus utama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan
perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Selain itu,
BPJS Ketenagakerjaan juga menunjukkan kesiapannya untuk
menyongsong full operation pada 1 Juli 2015 untuk menjadi
Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja. n
Selamat membaca
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Menjelang operasional penuh pada 1 Juli 2015, BPJS
Ketenagakerjaan menunjukkan usaha dan kerja keras
yang signifikan dengan berfokus pada akuisisi kepesertaan pada program BPU (Bukan Penerima Upah).
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Pekerja Informal
Ilustrasi : Pedagang Sayur
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Kemudahan Akses Bagi Pekerja

Bukan Penerima Upah
BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan perlindungan kepada pekerja bukan
penerima upah (BPU) terhadap resiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja.
Dengan adanya jaminan, pekerja diharapkan dapat bekerja dengan tenang serta
merasa aman karena mendapatkan perlindungan maksimal.

P

emahaman
masyarakat
terhadap
pentingnya jaminan risiko kecelakaan
kerja masih sangat rendah. Mereka
masih berfikir dan lebih mengutamakan
kebutuhan makan sehari-hari daripada
kebutuhan yang lain. Dan pola fikir semacam itu,
masih mendominasi masyarakat pekerja di sektor
bukan penerima upah (BPU).
Untuk itu, harus ada effort untuk penyadaran
masyarakat terhadap pentingnya jaminan risiko
kecelakaan kerja. Serta harus ada effort, untuk
meningkatkan awareness masyarakat terhadap
risiko dan akibat dari kecelakaan kerja.
Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar
Lembaga
BPJS
Ketenagakerjaan,
Junaedi
mengatakan, memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya pekerja informal tentang
pentingnya jaminan risiko kecelakaan kerja bukanlah
perkara mudah. “Pada hakekatnya, effort untuk
mengakuisisi pekerja bukan penerima upah jauh
lebih besar,” ucapnya.
Menurut Junaedi, mengajak pekerja BPU
untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
bukan regulasi yang menjadi ‘senjata’, karena tidak
mungkin mereka dipaksa dan dikenai sanksi apabila
tidak mendaftar. Tetapi, harus mencoba dengan
melakukan edukasi tentang pentingnya meng-cover
risiko yang dihadapi saat bekerja. “Tahapannya,
membuat mereka sadar terhadap risiko kecelakaan
kerja,” terangnya.
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Junaedi menjelaskan, yang paling mendasar yang
harus dilakukan BPJS Ketenagakerjaan memudahkan
pekerja BPU untuk menjangkau tempat layanan
sebelum mengerti pentingnya jaminan kecelakaan
kerja. Untuk itu, harus dipersiapkan tempat-tempat
layanan di berbagai daerah. Karena jangan sampai
mereka kecewa, ketika sudah mengerti tetapi
untuk mendaftarnya mengalami kesusahan. “Jadi
buat saya, fondasinya harus kita siapkan terlebih
dahulu seperti kemudahan akses. Apabila pekerja
BPU mudah untuk mencari tempat layanan, akan
muncul keinginan untuk mendaftar menjadi peserta,
imbuhnya.
Upaya lain yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan
untuk memberikan kemudahan dalam hal layanan
dan informasi kepada masyarakat luas, dengan
meluncurkan aplikasi online, kerjasama Perbankan
serta aggregator yang memiliki fasilitas paymentpoint online banking (PPOB). Aplikasi online
bertujuan untuk memberikan akses yang mudah
kepada masyarakat, melalui aplikasi berbasis web
dan mobile application yang mudah digunakan
(user friendly).
Semua yang dilakukan ini, papar Junaedi,
tidak lain untuk dapat memberikan pelayan yang
maksimal kepada peserta BPU serta akses informasi
kepada seluruh masyarakat terhadap perlindungan
yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan khususnya
kepada seluruh pekerja BPU di Indonesia n
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Peraturan

Penjahit Jok Mobil, di bilangan kebon sirih merupakan salah satu contoh kelompok pekerja Informal, yang perlu mendapat
sosialisasi, untuk bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (Foto: Zubeir)

Permenakertrans No. 24 tahun 2006

dan RevisiJaminan Sosial
Bagi Pekerja Informal

P

rogram jaminan sosial untuk pekerja
Bukan Penerima Upah (BPU) atau
pekerja informal, mulai disosialisasikan
secara intensif oleh Direktur Utama
BPJS
Ketenagakerjaan,
Elvyn
G
Masassya. Di awali dengan event yang mengambil
tema: “Optimalisasi Channel Distribusi dalam Rangka
Kemudahan Akses dan Perluasan Kepesertaan
Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah”, yang
diselenggarakan di alun-alun Alit Saputra, Dangin
Carik, Tabanan – Bali, awal Mei 2015 lalu.
Serangkaian kegiatan pada acara tersebut bertujuan
untuk memperkenalkan program jaminan BPJS
Ketenagakerjaan untuk sektor Bukan Penerima Upah.

6
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Antara lain, memperkenalkan proses pendaftaran
digital yang sangat mudah untuk pekerja informal,
dengan diberikannya akses online melalui mitra
kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah
Bank (BRI, BNI, BUKOPIN dan Mandiri) dan Non
perbankan.
Selain itu, intansi terkait dengan program
Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang
mendukung
kinerja
BPJS
Ketenagakerjaan,
menyerahkan jaminan stimulus iuran untuk 2.848
pekerja BPU, meliputi: petani, pedagang pasar,
pecalang, dan pengrajin. Hingga kini, jumlah pekerja
BPU yang telah mendaftar program jaminan sosial
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Peraturan
sebanyak 870 ribu orang. Dan tahun ini, pihak BPJS
Ketenagakerjaan menargetkan
keanggotaan 1,5
juta pekerja BPU.
Khusus bagi para pekerja BPU, wajib mengikuti
dua program yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JK). Untuk dua program
tambahan lainnya seperti Jaminan Hari Tua (JHT)
dan Jaminan Pensiun (JP) sifatnya sukarela.
“Keikutsertaan mereka dalam program jaminan
sosial diharapkan bisa menciptakan kenyamanan
dan produktivitas pekerja karena ada perlindungan
terhadap berbagai kemungkinan sosial yang terjadi,”
jelas Elvyn G Masassya.
Sosialisasi Jaminan Sosial bagi pekerja BPU,
menurut pimpinan BPJS Ketenagakerjaan itu,
merupakan amanah dari Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. 24 tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi
Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar
Hubungan Kerja.
Permenakertrans
No
24
Tahun
2004,
menurut Elvyn G Masassya, merupakan pedoman
penyelenggaraan program Jaminan Sosial tenaga
kerja bagi pekerja informal atau tenaga kerja yang
melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Dalam
peraturan tersebut, menetapkan tiga hal sebagai
berikut:
KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja
yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU sebagai dasar penyelenggaraan
program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang
melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
KETIGA : Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan (1 Juni 2006).
Adapun lampiran yang dimaksud dalam
Permenakertrans No 24 tersebut, meliputi enam
bab, meliputi, sbb :
BAB I
Pendahuluan, memuat latar belakang dan tujuan
disusunnya Buku Pedoman, Dasar Hukum, Ruang
Lingkup, Pengertian dan Sistematika Penulisan
BAB II
Pengorganisasian, memuat pembinaan yang
dilakukan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah (Propinsi, dan Kabupaten/Kota), Badan
Penyelenggaraan (BPJS Ketenagakerjaan) dan
Kelompok Peserta.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
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BAB III
Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan
Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, memuat Tujuan
Program, Prinsip Penyelenggaraan, Jenis Program
dan Mekanisme Pelaksanaan.
BAB IV
Pembinaan memuat sasaran yang akan dibina
melalui sosialisasi, materi sosialisasi yang akan
diberikan dan metode sosialisasi untuk bimbingan
masyarakat.
BAB V
Pengendalian memuat monitoring pelaporan dan
evaluasi.
BAB VI Penutup
Pada Bab I Di dalam item Pengertian, diurai
menjadi 10 butir penjelasan mengenai kata, salah
satunya yang terpenting adalah pengertian Mitra
Kerja, yang di maksud adalah Wadah/Institusi/
Organisasi yang telah melakukan Ikatan Kerja
Sama (IKS) dengan PT Jamsostek - yang telah
bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan
sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di Luar
Hubungan Kerja. Demikian pula pada Bab II,
Perihal pengorganisasian, pembinaan dilakukan
oleh instansi pemerintah dan daerah, juga PT
Jamsostek – yang telah bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan.
Setelah Bab terakhir dari Permenakertrans No
24 ini, ada lampiran, sbb:
Lampiran I : Pedoman Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang
Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja. Tabel
UMP, Dasar Upah dan Iuran.
Lampiran II : Pedoman Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang
Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja. Tabel
Manfaat
Permenakertras No 24 tahun 2006, kemudian
mengalami revisi/perbaikan, yang ditetapkan
melalui Permenakertrans No 5 Tahun 2013,
semasa Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Drs.H.A Muhaimin Iskandar, M.Si yang pada intinya
perubahan dilakukan dalam hal penyesuaian tarif
yang ditetapkan pada kedua lampiran.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ERMAN SUPARNO
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Atasi Derita

Pekerja Informal
Para pekerja informal kini bisa berbesar hati, pemerintah melalui BPJS
Ketenagakerjaan memberikan program perlindungan sosial kepada pekerja yang
bukan penerima upah, dari yang penghasilan rendah sampai yang tertinggi.
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Pedagang Keliling merupakan salah satu kelompok pekerja Informal, yang perlu mendapatkan perlindungan BPJS Ketenaga kerjaan BPU (Foto: Zubeir)
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Anda masih ingat kejadian sepuluh tahun lalu,
di bulan Juli tahun 2005, ketika pemerintah di
hujat habis oleh masyarakat, karena tidak peduli
terhadap nasib olahragawan tinju Ellyas Pical yang
telah berjasa dan mengharumkan nama Indonesia.
Kala itu, aparat keamanan menangkap Pical
karena menjajakan narkotika di sebuah diskotik.
Atas kejadian tersebut, terkuak cerita pilu mantan
juara tinju IBF kelas batam yunior itu.
Pasca berakhir masa keemasannya, pria
kelahiran Saparua – Maluku, pada 24 Maret 1960
itu, mulai tersisih dari ring tinju. Sosok Si Petinju
Kidal’ yang dulu dielu-elukan mulai dilupakan.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ayah dua
anak yang tidak lulus SD itu pun, terpaksa bekerja
sebagai sekuriti sebuah diskotik.
Singkat cerita, dengan gaji yang tidak memadai,
Pical mencoba mencari tambahan dengan
menjajakan barang haram. Sampai suatu waktu
Pical tertangkap tangan. Peristiwa penangkapannya
menuai kritik dari berbagai kalangan, mereka
menyoroti tiadanya jaminan hidup / sosial yang
diberikan pemerintah.
Satu dekade kemudian, tepat pada 1 Januari
2014, BPJS Ketenagakerjaan yang mengambil
alih peran pemerintah sesuai amanah UUD 45,
pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tidak hanya Pical, tapi banyak pekerja yang
bukan penerima upah, yang bernasib sama bahkan
lebih miris ketimbang petinju legendaris itu. Tessy,
misalnya, pelawak Srimulat yang mulai kehilangan
popularitasnya, dan juga mulai tersingkir dari
panggung hiburan.
Pria yang bernama asli Kabul Basuki
mengaku stress hingga mencari pelarian dengan
menyalahgunakan narkoba. Saat tertangkap tangan
di rumahnya, mantan prajurit KKO itu, sempat
nekad mau mengakhiri hidup dengan minum cairan
pembasmi serangga. Dia selamat, tapi Tessy harus
tinggal di bui.
Dan, masih banyak lagi pekerja yang bukan
penerima upah, yang membutuhkan perlindungan
sosial seperti dua pesohor itu – Pical dan Tessy.
Antara lain, petani, nelayan, penyapu jalanan,
pengojek, pedagang keliling, pedagang kaki lima,
dan lainnya.
Namun, yang tergolong pekerja BPU, tidak
sebatas mereka, kalangan profesional yang mandiri,
seperti artis penghibur (film, singer, teater),
olahragawan, dokter, pengacara, bidan, dll. Pada
intinya mereka yang bekerja self employed.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
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Menurut Surya Ramdani, Kabid Pemasaran
Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan,
timnya secara kontinyu mengadakan pendekatan
pada para pekerja informal, maupun korporat
yang memiliki pekerja-pekerja BPU sebagai tenaga
pemasarannya.
Setelah tujuh dekade, pasca kemerdekaan,
tepatnya 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan
yang bertransformasi dari PT Jamsostek (Persero),
mengambil alih tugas pemerintah yang merupakan
amanah dari UUD 45, UU SJSN, dan UU BPJS untuk
memberikan perlindungan sosial terhadap seluruh
rakyat dan bangsa Indonesia.
Dulu, semasa PT Jamsostek berstatus BUMN
hanya memberikan perlindungan kepada tenaga
kerja di sektor formal, Sejak beralih menjadi BPJS
Ketenagakerjaan dengan status badan layanan
publik, institusi tersebut memberikan perlindungan
sosial bagi pekerja di sektor formal dan pekerja
bukan penerima upah (informal).
Karena itu, jumlah kepesertaaan pekerja bukan
penerima upah, ungkap Direktur Utama BPJS
Ketenagakeerjaan, Elvyn G Masassya, jumlahnya
baru sekitar 1,5 juta peserta. Masih sedikit dibanding
pekerja penerima upah, yang sudah mencapai 17
juta.
Khusus, jaminan sosial untuk pekerja bukan
penerima upah atau pekerja informal, pada
pelaksanaan nya ditetapkan berdasarkan Peraturan
Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi No 24 Tahun
2006, yang kemudian mengalami perubahan
yang esensinya hanya penyesuaian tarif, melalui
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No 5 tahun 2013.
Dalam Permenakertrans No 5 tahun 2013,
memutuskan tentang pedoman penyelenggaraan
program jaminan sosial tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan di luar hubungan kerja – informal.
Adapun yang diubah Ketentuan Lampiran Bab
III huruf F angka 4 diubah dan menambah 1 Poin
(Perihal JPK) serta Tabel Lampiran I dan II (Tentang
Revisi Tarif Iuaran dan manfaat dari program BPJS
ketenagakerjaan) yang bunyinya sebagai berikut:
Tenaga kerja bukan penerima upah bila
mengalami kecelakaan
berhak atas jaminan
kecelakaan, berupa penggantian biaya, meliputi:
a. biaya transportasi PP ke Rumah Sakit dan pulang
ke rumah,
b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau
perawatan di RS atau rawat jalan,
c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese)/
alat ganti (protese) bagi tenaga kerja yang

BRIDGE VOLUME 08
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“BPJS Ketenagakerjaan,
membayar seluruh
santunan paling lama satu
bulan. Dalam hal tenaga
kerja BPU yang meninggal
dunia, pembayaran kepada
ahli warisnya. “
anggota badanya hilang / tidak berfungsi akibat
kecelakaan kerja.
Selain penggantian biaya kepada tenaga kerja
yang mengalami kecelakaan kerja, diberikan juga
santunan berupa uang, yang meliputi:
a. Santunan sementara tidak bisa bekerja,
b. Santunan cacat sebagian atau selamanya,
c. Santunan cacat total untuk selamanya baik fisik
maupun mental,
d. Santunan kematian dan uang kubur,
e. Santunan berkala.

BPJS Ketenagakerjaan, membayar seluruh
santunan paling lama satu bulan. Dalam hal tenaga
kerja BPU yang meninggal dunia, pembayaran
kepada ahli warisnya.
Refisi lain, penambahan poin ke 5. Mengenai
besarnya manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan
yang diberikan kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan di luar hubungan kerja sesuai dengan
jaminan diatur dalam PP No 14 tahun 1993 tentang
Penyelenggaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja –yang
telah diubah beberapa kali.
Perubahan lain, adalah pada Tabel 1 (Tentang
Upah, Dasar Upah, dan Iuran) dan Tabel 2 (Tentang
Manfaat). Pada Tabel 1, Upah di bagi menjadi 33
tingkatan, dari yang terendah 800.000 – 899.000,
sampai yang tertinggi 20.000.000 – 21.199.000.
Grade upah di gunakan untuk menentukan besarnya
iuran untuk JKK, JK, dan JHT.
Sedangkan Tabel 2, Manfaat, yang juga meliputi
33 tingkatan, yang besarnya berkisar untuk
JKK antara 40.000.000 hingga 900.000.000,
sedangkan untuk JK rata mendapatkan santunan
sekitar 15.000.000.
Upaya sosialisasi dilaksanakan dengan gencar,
hampir di setiap event besar mulai di Jakarta
sampai di daerah-daerah, BPJS Ketenagakerjaan
hadir untuk mensosialisasikan berbagai program,
kewajiban, serta manfaatnya. BPJS Ketenagakerjaan
tidak melakukannya sendiri, melainkan bersamasama dengan sejumlah institusi pemerintah pusat

Pemberian santunan kematian pada ahli waris peserta BPJS
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Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, kepada masyarakat

dan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi.
Seperti
yang
pernah
dilakukan
BPJS
Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Pemprop
Banten, sembari sosialisasi mereka memberikan
stimulan iuran kepesertaan kepada 30.000 pekerja
informal, setiap tahunnya Gubernur Banten Rano
Karno siap mengalokasi dana 4,9 miliar rupiah
Selanjutnya,
ketika
BPJS
Ketenagakejaan,
melakukan sosialisasi kepada para pedagang di Pasar
Tanah Abang (PTA), bertepatan dengan peresmiaan
layanan Payment Point Online Banking (PPOB) di
sentra grosir tekstil terbesar di Asia itu, dan juga di
Yogyakarta.
Untuk menjaring peserta dari sektor informal, pihak
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan PPOB,
Agar mereka tidak perlu jauh-jauh mendaftar kan diri
sebagai peserta di kantor-kantor cabang di luar PTA.
Tidak sebatas komunitas tertetu dari pekerja
bukan penerima upah, pihak BPJS Ketenagakerjaan
juga menyusup di tengah masyarakat umum – general,

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
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seperti di event bulanan di Jakarta, yang dikenal
dengan sebutan “Car Free Day”. BPJS Ketenagakerjaan
hadir melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan
masyarakat Ibukota langsung.
Terakhir, pada awal Mei 2015, BPJS Ketenagakerjaan
bersinergi dengan Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Indonesia (PMK), dan Pemda tk I Bali,
melakukan sosialisasi untuk pekerja informal.
Kala itu Menko PMK melakukan inisiasi dengan
menyerahkan stimulus iuran kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan untuk 2.848 orang pekerja informal.
“Kemenko PMK mendukung percepatan kinerja BPJS
Ketenagakerjaan,” ujar Elvyn.
Upaya yang gencar memburu pekerja bukan
penerima upah dengan sosialisasi mengenai program
jaminan sosial buat pekerja bukan penerima upah,
pihak BPJS Ketenagakerjaan juga mengembangkan
infrastruktur yang memudahkan para pekerja informal
mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan
Sosial tersebut. n
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Elvyn G Masassya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Menggarap Pangsa Peserta

Bukan Penerima Upah
Sistem jaminan social nasional membawa persepektif baru dengan melindungi
setiap pekerja di Indonesia. Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan
berperan terhadap perlindungan pekerja bukan penerima upah.

S

esuai amanah undang-undang (UU) nomor 40
tahun 2004 dan nomor 24 tahun 2011 tentang
DJSN, maka saat Badan Penyelengara Jaminan
Sosial
(BPJS)
Ketenakerjaan
beroperassi
penuh pada tanggal 1 Juli 2015 diharapkan
bisa merekrut begitu peserta, baik pekerja penerima upah
maupun pekerja bukan penerima upah (BPU).
Bersandar pada UU tersebut, BPJS Ketenagakerjaan
telah membuka kesempatan kepada para pekerja informal
atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) untuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang tergolong
sebagai pekerja BPU, diantaranya nelayan, tukang ojek,
pedagang pasar, petani, tukang susu, loper koran, dokter,
dan notaris. Dan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan

12
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keanggotaan pekerja informal bisa mencapai 1,1 juta pekerja
tahun ini.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G.
Masassya mengatakan, pihaknya terus mensosialisasikan
kemudahan memperoleh perlindungan kerja dari BPJS
Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat di Indonesia.
“Sosialisasi terutama ditujukan kepada pekerja informal
seperti nelayan, tukang ojek, pedagang pasar, petani, tukang
bakso, loper koran, dokter, dan notaries,” ucapnya.
Elvyn menjelaskan, untuk proses pendaftaran dan
pembayaran bagi pekerja BPU sangat mudah dan dapat
dilakukan ditempat yang sudah menjadi mitra BPJS
Ketenagakerjaan. Dimana dapat diakses secara online
maupun melalui mitra kerjasama perbankam dan nonbank.
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Misalnya, melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan,
e-kios BPJS Ketenagakerjaan, website resmi BPJS
Ketenagakerjaan, bank yang telah bekerjasama dan mitra
kerjasama lainnya.
Agar memudahkan pekerja informal mendaftar, lanjut
Elvyn, proses pendaftaran diberikan melalui akses online
dan melalui mitra kerjasama perbankan dan nonbank.
Untuk itu, tambahnya, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin
kerjasama dengan mitra yang akan menjamin kemudahan
akses pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja
BPU. Rekan-rekan BPJS Ketenagakerjaan meliputi BRI,
BNI, Mandiri, Bukopin. Lalu ada mitra nonperbankan,
antara lain PT Fusindo Soka, PT Bakoel Nusantara, PT
Niagaprima Paramitra, PT Butracotama Sentosa, PT Design
Jaya Indonesia, PT Sarana Pactindo, dan PT Indosat yang
tergabung dalam kelompok aggregator.
Selain itu, untuk meningkatkan kepesertaan, BPJS
Ketenagakerjaan juga menggalang kerja sama dengan
pemerintah daerah (Pemda). Angka kepesertaan BPU
ditargetkan meningkat menjadi 20 juta di 2018. Sesuai
roadmap BPJS Ketenagakerjaan yang memproyeksikan
pekerja formal dan informal yang menjadi peserta sebanyak
40 juta.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan dan Hubungan
Antar
Lembaga
BPJS
Ketenagakerjaan,
Junaedi
menerangkan, yang paling mendasar agar program inii
berjalan baik harus memudahkan pekerja BPU untuk
menjangkau tempat layanan sebelum mengerti pentingnya
BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk itu, harus kita persiapkan
tempat-tempat layanan di berbagai daerah. Karena jangan
sampai mereka kecewa, ketika sudah mengerti tetapi ketika
untuk mendaftarnya mengalami kesusahan. Jadi, buat saya
fondasinya kita siapkan terlebih dahulu kemudahan akses.
Apabila dimudahkan pekerja BPU untuk mencari tempat
layanan, akan muncul keinginan untuk mendaftar menjadi
peserta,” imbuhnya.

Nandi Kusnandar, Direktur Executive Fusindo Soka, Salah satu
Aggregator BPJS Ketenagakerjaan
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Junaedi, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan, saat diwawancara (Foto: possore.com)

Jadi hakekatnya, lanjut Junaedi, kita bentuk dulu
penyadaran pekerja BPU bahwa mereka butuh jaminan
kecelakaan kerja. Untuk kesana, selain akses kita juga
harus melakukan edukasi dengan berbagai kegiatan untuk
meningkatkan pentingnya jaminan kecelakaan kerja.
Terkait siapa pekerja BPU yang lebih mudah untuk
segera didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
Junaedi menjelaskan, mereka yang gampang diakses
seperti komunitas-komunitas pekerja BPU. “Kita mencoba
masuk melalui komunitas. Misalnya, kalau nelayan ada
komunitas nelayan, kita masuk melalui komunitasnya.
Kemudian komunitas pedagang pasar, itu lebih mudah kita
masuk melalui komunitas tersebut. Karena tidak mungkin
kita bisa men-direct memberikan pemahaman secara
satu persatu tetapi melalui komunitas yang lebih efektif,”
tuturnya.
Disisi lain, Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan, Hardi Yuliwan mengatakan, program yang
ditujukan kepada para pekerja BPU tidak berbeda dengan
pekerja formal atau pekerja Penerima Upah (PU). Begitu
pula dengan manfaat yang diberikan tidak jauh berbeda.
Menurut Hardi, bagi pekerja BPU minimal diwajibkan
untuk mengikuti dua program, yakni program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).
Namun, lanjutnya, pekerja BPU dapat juga secara sukarela
mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pensiun (JP) per 1 Juli 2015.
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Hardi Yuliwan, Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan

Hardi menambahkan, tentang besaran iuran yang
harus dikeluarkan pekerja BPU, cukup murah hanya sebesar
Rp 26.975 per bulan atau Rp 899 per hari, sudah bisa
mendapatkan JKK dan JK. ’’Bila pekerja BPU meninggal
dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka ahli warisnya
akan mendapatkan manfaat program JK sebesar Rp 24
juta ditambah beasiswa sebesar Rp 12 juta, ’ jelasnya.
Sementara itu, lanjut Hardi, target total peserta baru
yang harus dicapai tahun ini sekitar 22 juta. Target ini, naik
hampir dua kali lipat dari target tahun lalu. Kenaikannya
itu, adanya peningkatan target tambahan dari pekerja
bukan penerima upah (BPU). Dimana target BPU tahun
2014 sekitar 480 ribu peserta, sedangkan target tahun
2015 sekitar 1,1 juta. “Jadi target tahun ini dua kali lipat lebih
besar,” ujarnya.
Untuk bisa mencapai target ini, lanjut Hardi, dibutuhkan
suatu strategi yang tidak biasa. Kita melakukan berbagai
upaya agar target tersebut tercapai, salah satunya
dengan membuka cabang-cabang perintis sebanyak 150
kantor cabang. Kita juga memperluas channel layanan
BPJS Ketenagakerjaan dengan cara bekerjasama dengan
pihak perbankan, kemudian dengan pemerintah daerah
dan bermitra dengan aggregator. “Tujuan dari upaya
yang dilakukan tersebut, untuk mempermudah layanan
bagi masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Karena karakteristik pekerja BPU ini agak beda, Hardi
mengatakan, perlu adanya penanganan yang sedikit
khusus. Seperti dari sisi adminstrasi, pekerja BPU tidak
dipersulit tetapi diberikan kemudahan-kemudahan yang
lebih banyak. Kemudahan tersebut antara lain, BPJS
Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan perbankan
dan tujuh aggregator untuk melakukan pendaftaran dan
pembayaran iuran.
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Khusus untuk tujuh aggregator ini, BPJS Ketenagakerjaan
mensyaratkan harus mempunyai gerai dibeberapa
tempat, misalnya, ada aggregator membawahi gerai-gerai
indomaret dan alfamart. Di gerai tersebut mereka bisa
menerima pendaftaran maupun pembayaran iuran. Tujuan
hadirnya aggregator tersebut, untuk mempermudah
pekerja BPU mendaftar jadi tidak perlu datang ke kantor
BPJS Ketenagakerjaan. “Di launching-nya tujuh aggregator
ini mulai melakukan pembukaan untuk pendaftaran dan
penerimaan iuran, pada saat 1 Juli 2015. Tetapi saat ini,
sudah bisa memulai apabila ada pekerja BPU yang ingin
mendaftar,” ungkap Hardi.
Hardi melanjutkan, saat pekerja BPU mendaftar di
gerai-gerai aggregator, mereka akan menerima struck bukti
pendaftaran atau pembayaran. Struck ini menjadi bukti
mereka sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
tetapi kalau mereka ingin mendapatkan kartu kepesertaan
bisa datang ke kantor terdekat BPJS Ketenagakerjaan untuk
mengganti struck tersebut dengan kartu kepesertaan.
“Sebenarnya fungsi struck itu juga sama dengan kartu
kepesertaan,” imbuhnya.
Kusnandar, Direktur Eksekutif Fusindo Soka salah
satu aggregator dari BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk
program pekerja BPU mengatakan, Fusindo Soka merupakan
salah satu perusahaan penyedia transaksi khususnya yang
memiliki jaringan loket yag tersebar di seluruh Indonesia.
“Dengan kemampuan yang kami miliki, kami bisa mensupport BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaring pekerja
BPU di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Hadirnya aggregator, terang Kusnandar, untuk
memudahkan pekerja BPU untuk mendaftar menjadi
peserta apalagi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan masih
terbatas. “Dari 178 juta pekerja di Indonesia, sekitar 70%-nya
adalah pekerja informal atau pekerja BPU, maka dengan
adanya fasilitas kami memudahkan BPJS Ketenagakerjaan
untuk merekrut mereka menjadi peserta,” paparnya.
Guna memudahkan aggregator merekrut peserta BPU,
BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi masif, dengan
mengundang mereka dan dijelaskan tentang manfaatnya
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Dengan sosialisasi,
mereka menjadi tahu tentang hak dan kewajibannya menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan,” urai Hardi.
Hardi mengungkapkan, kalau pekerja itu paham tentang
manfaatnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
tidak mendaftar, mereka akan sangat rugi. “Selain iurannya
murah, manfaat yang diberikan sebesar-besarnya untuk
pekerja,” paparnya.
Perlindungan bagi pekerja BPU dengan biaya yang sangat
terjangkau serta pengembangan aksesnya merupakan salah
satu komitmen manajemen dalam menyongsong BPJS
ketenagakerjaan beroperasi penuh pada mulai 1 Juli 2015. n
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MEREKA
BERHAK

MENDAPATKAN
PERLINDUNGAN
Kelompok pekerja informal
(bukan penerima upah) seperti
tukang ojek, tukang becak,
loper koran, pedagang, nelayan,
petani dan sebagainya juga
berhak mendapatkan jaminan
perlindungan sosial dari BPJS
Ketenagakerjaan.

A

nggapan
sebagian
masyarakat
selama
ini
seakan-akan
BPJS
Ketenagakerjaan
hanya memberikan jaminan perlindungan
kepada pekerja formal (penerima upah)
saja. Namun, anggapan tersebut ternyata tidak benar.
BPJS Ketenagakerjaan telah menegaskan untuk juga
memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja
bukan penerima upah.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Elvyn G Masassya, setelah bertransformasi menjadi BPJS
Ketenagakerjaan, pekerja yang dibidik untuk dilindungi

bukan saja pekerja formal tapi para pekerja informal.
Karena itu, untuk memberi perlindungan sosial bagi para
pekerja informal pihaknya membuka kerjasama dengan
berbagai pihak dalam bentuk paguyuban yang menaungi
para pekerja informal tersebut.
Untuk
memberikan
kemudahan
kepada
para
pekerja bukan penerima upah menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan telah dilakukan berbagai upaya, termasuk
sosialisasi secara masif dan pembukaan 10 ribu Outlet BPJS
Ketenagakerjaan di seluruh penjuru tanah air. Perluasan
outlet tersebut memang diperuntukkan menjaring peserta

Pedagang Keliling sebagai salah satu kelompok pekerja informal (bukan penerima upah)
sedang melakukan aktivitasnya. (Foto: Zubeir)
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
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Pekerja Bukan Penerima Upah, seperti tukang ojek pun dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Natural Photography Parungponteng)

bukan hanya para pekerja penerima upah yang
bekerja di perusahaan, tapi juga bagi para pekerja
bukan penerima upah atau mereka yang tidak
tergabung dalam perusahaan, seperti pedagang di
pasar, atlit, artis, loper koran, tukang ojek, tukang
becak, nelayan, petani dan lain-lain.
Untuk memberi perlindungan sosial bagi para
pekerja informal pihak BPJS Ketenagakerjaan
membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam
bentuk paguyuban yang menaungi para pekerja
infomal. “Kita terbuka dengan perusahaan manapun
dalam perlindungan para pekerja informal,”
ungkapnya. Misalnya, kerjasama dengan penerbitan
suratkabar untuk melindungi para loper koran yang
dikoordinir oleh surat kabar, terutama untuk dua
program yaitu, program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Merasa Aman
Para pekerja bukan penerima upah yang telah
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengaku
merasa aman dalam bekerja. Mereka merasa
diperlakukan seperti pekerja kantoran dalam jaminan
perlindungan keamanan bekerja. Pekerja bukan
penerima upah adalah mereka yang bekerja pada
sektor informal atau bekerja secara mandiri seperti
petani, nelayan, jasa tukang ojek, wirausahawan,
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artis, loper koran dan sebagainya memiliki potensi
sebanyak 65,73 juta pekerja.
Di antara pekerja bukan penerima upah tersebut,
sebanyak 400 tukang ojek di wilayah Jakarta Pusat
beberapa waktu yang lalu mendapat fasilitas menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan
jaminan jiwa terhadap antisipasi kecelakaan kerja.
Ketua Ojek TransJuanda Endang Prihatin mengaku
dirinya baru tahu ternyata para tukang ojek juga
bisa mendapatkan fasilitas asuransi, seperti BPJS
Ketenagakerjaan.
Endang mengira selama ini hanya orang-orang
kantoran saja yang mendapatkan fasilitas asuransi
seperti BPJS Ketenagakerjaan. Dia merasa senang
dengan adanya program seperti itu untuk para
pekerja menengah ke bawah, sehingga dirinya
merasakan aman seperti para pegawai kantoran.
Dia mengajak anggota Paguyuban Ojek
TransJuanda sekitar 400 orang menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan agar memperoleh jaminan
dan ketenangan dalam bekerja. Disebutkan bahwa
saat ini banyak kasus kriminalitas di Jakarta yang
dapat membuat para tukang ojek menjadi khawatir.
Dengan adanya program jaminan perlindungan dari
BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu mereka
menjadi lebih tenang dalam bekerja.
Seperti yang dilakukan Paguyuban Ojek
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TransJuanda Jakarta, ratusan tukang ojek yang
tergabung dalam Mitra Polri Polresta Bekasi juga
menyambut positif program jaminan perlindungan
sosial BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menyadari
pekerjaan yang dilakukannya rentan kecelakaan di
jalan sehingga perlu dilindungi oleh jaminan sosial
ketenagakerjaan yang merupakan jembatan menuju
kesejahteraan para pekerja.
Selain tukang ojek, para tukang becak
juga menyambut baik program jaminan sosial
ketenagakerjaan
yang
diselenggarakan
BPJS
Ketenagakerjaan. Ratusan tukang becak setelah
mendapatkan penjelasan tentang program jaminan
sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan di
Stadion Teladan Medan, pada 17 Mei 2015, mereka
mengaku menjadi mengerti manfaat sangat besar
yang diperoleh setelah menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Gunawan, seorang tukang becak di Medan,
mengakui banyak manfaat yang diperoleh setelah
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain
manfaat jaminan kecelakaan kerja karena pekerjaan
sebagai tukan becak sangat rawan kecelakaan
di jalan. Menurutnya, iuran sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan sebesar Rp 26 ribu per bulan juga
tidak memberatkan bagi dirinya sebagai tukang
becak.
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Para pekerja bukan penerima upah merasa
lebih terbantu dengan mendaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif. Hal itu yang
dilakukan para loper koran di Surabaya dengan
mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
secara bersama-sama melalui agen koran.
Seorang loper koran di Surabaya, Husni,
mengaku disuruh oleh agen koran untuk
mengumpulkan KTP dan kartu keluarga untuk
keperluan pendaftaran sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Husni bersama ratusan loper
koran lainnya telah didaftarkan secara kolektif oleh
agen koran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Loper koran merupakan ujung tombak penjualan
koran, mereka bekerja di jalan dan rawan terhadap
kecelakaan. Oleh karena itu, para loper koran perlu
mendapatkan jaminan perlindungan kerja.
Sementara itu, sebanyak 500 loper koran di
Semarang selain mendapatkan kemudahan juga
memperoleh stimulus gratis biaya premi selama
tiga bulan pada saat mendaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Para loper koran merasakan
adanya perlindungan dan jaminan kerja seperti para
pegawai kantoran.
Untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), para loper
koran membayar iuran sebesar Rp 20.800 per bulan.
Sendangkan untuk mendapatkan jaminan JKK, JKM
dan Jaminan Hari Tua (JHT) mereka membayar iuran
sebesar Rp 52.800 per bulan.

Jaminan Perlindungan
Pekerja bukan penerima upah yang juga perlu
mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan
adalah para nelayan. Menurut Ketua Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI (Purn)
Yussuf Solichien Martadiningrat, jumlah nelayan di
Indonesia mencapai 2,7 orang. Para nelayan perlu
dilindungi, disejahterakan dan diberdayakan, antara
lain dengan pemberian subsidi. Nelayan di sejumlah
negara maju seperti Tiongkok, Amerika Serika dan
Jepang diberi subsidi sehingga nelayan menjadi
mandiri dan ekspor ikan dari negara tersebut cukup
tinggi.
Data HNSI menyebutkan sebanyak 72% nelayan
Indonesia tidak sekolah dan mempunyai akses
ke perbankan dan lainnya. Dalam kondisi seperti
itu dan dalam menghadapi persaingan ekonomi
global seperti berlangsungnya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), para nelayan perlu mendapatkan
perlindungan yang meliputi kehidupan mereka,
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Salah satu kelompok pekerja bukan penerima upah yang dapat di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Loper Koran. (Foto: Capella)

kesehatan, kenyamanan dan keamanan bekerja,
pendidikan, pangan dan perumahan, dan lain-lain.
Salah satu perlindungan terhadap nelayan yang
mendapatkan perhatian BPJS Ketenagakerjaan
adalah perlindungan jaminan kerja. Para nelayan
memiliki risiko yang sangat besar dalam menjalankan
pekerjaannya. Oleh karena itu, di sejumlah sentra
kegiatan nelayan dilakukan sosialisasi tentang
pentingnya
para
nelayan
menjadi
peserta
BPJS Ketenagakerjaan agar kehidupan mereka
mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Seorang nelayan di Donggala, Sulawesi Tengah,
Effendy, menyebutkan bahwa program jaminan
perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan
program yang sangat diperlukan oleh para nelayan.
Menurut Effendy, para nelayan memiliki risiko yang
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sangat tinggi, apalagi pada saat musim ombak.
Dia menilai, iuran sekitar Rp 23 ribu per bulan
tidak memberatkan para nelayan, terutama bila
dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima
jika nelayan mengalami musibah di laut.
Hal senada juga diungkapkan Hasan, seorang
nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Menurut
Hasan, sebelumnya dirinya tidak mengerti BPJS
Ketenagakerjaan,
namun
setelah
menerima
penjelasan ternyata banyak keuntungan dan
manfaat yang dapat diterima oleh nelayan kecil
seperti dirinya. Dia menambahkan, dengan menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan selain dirinya bisa
menabung juga mendapat jaminan kecelakaan kerja
(JKK) dan jaminan pada saat meninggal dunia atau
jaminan kematian (JK).n

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

7/10/2015 5:56:38 PM

Manfaat

Proyek pembangunan perumahan bagi buruh

Dukung Program
Satu Juta Rumah Untuk Buruh
Menjelang full operasional, BPJS Ketenagakerjaan menggulirkan kebijakan
investasi di sektor properti, pembangunan perumahan dan rusunawa buat
buruh, sebagai partisipasinya pembangunan program satu juta rumah.

R

umah, adalah dambaan setiap pekerja.
Program percepatan pembangunan
rumah sudah sangat mendesak. Dari
data BPS, angka kebutuhan rumah
(backlock) setiap tahunnya sekitar
800 ribu rumah, tapi pemerintah dan pengembang
swasta, hanya mampu memenuhi sekitar 50% nya
(400 ribu).
Dari

sejuta

pemerintah,

rumah

sebanyak

yang
60%

dicanangkan
diperuntukan

masyarakat berpenghasilan rendah dan sisanya 40%
untuk masyarakat bukan berpendapatan rendah,
Menurut Dirjen Penyedian Perumahan Kementerian
PU dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin,
pemerintah

harus

melakukan

intervensi

agar

masyarakat berpenghasilaan di bawah 7 juta, dapat
tinggal di rumah yang layak huni.
Saat ini, jelas Syarif, jumlah pekerja ada 13,4

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
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juta pekerja swasta, dan 1,5 juta PNS. Sehubungan
dengan niat pemerintah telah memfasilitasi dengan
anggaran sebesar
ditambah

9 triliun rupiah untuk subsidi,

Bapertarum

untuk

PNS,

dan

BPJS

Ketenagakerjaan untuk pekerja.
Syarif juga menegaskan pemerintah telah
mempersiapkan

sejumlah

skema

pembiayaan

agar masyarakat berpendapatan rendah memiliki
rumaah tinggal yang layak. Dan, pemerintah
siap mengeluarkan regulasi

terhadap kebijakan-

kebijakan yang menghambat

program sejuta

rumah. Hal ini dikemukakan pada acara “Dukungan
Provinsi Banten dalam Program Sejuta Rumah,” di
Serpong, awal Juni 2015.
Ketua

DPD

Soemawinata,

REI

Prov

mendukung

Banten
program

Soelaeman
tersebut,

menurutnya, REI Banten telah menyiapkan 12.000
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Manfaat
unit rumah yang layak huni, murah bersubsidi

Ketenagakerjaan yang bisa digunakan sekitar 5%

dengan harga jual mulai 100 juta per unit.

untuk investasi di sektor perumahan. Karena itu.

Lokasi perumahan tersebut, jelas Soelaeman,
berada tersebar di beberapa di kabupaten / kota

presiden berencana akan merevisi regulasi yang
membatasinya.

di Provinsi Banten, meliputi Kota Serang, Kab.

Mengenai lokasi untuk perumahan buruh yang

Lebak, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten

akan dibangun, menurut Elvyn, akan di sinkronkan

Tangerang.

sambil menanti hasil keputusan Rapat Terbatas.

Soelaeman

optimis

anggota

REI

Banten

Selain

perumahan,

juga akan membangun Rumah Susun Sederhana

melihat keseriusan BPJS Ketenagakerjaan yang

Sewa (rusunawa) buat pekerja berpendapatan

juga berencana membangun perumahan pekerja.

rendah. “Rencananya lokasi rusunawa tersebut, di

Sementara

di

enam lokasi antara lain Jawa Barat, Jabodetabek,

Provinsi Banten, mencapai 1 juta peserta, yang

Jateng, Jatim dan Sulsel,” ujar pimpinan BPJS

50% diantaranya pekerja berpenghasilan rendah,

Ketenagakerjaan itu.

peserta

BPJS

Ketenagakerjaan

Total

Sekiranya, data yang dilansir
BPJS Ketenagakerjaan itu betul,
Soelaeman

memperkirakan

Provinsi

Banten

membutuhkan

250

masih
ribu

unit

rumah murah layak huni lagi.
Ada kabar baik buat para
pekerja

di

Industri,
BPJS

seluruh

dalam

kawasan

waktu

dekat

Ketenagakerjaan,

akan

berpartisipasi

membangun

perumahan

buruh.

Seperti

oleh

Direktur

dikemukakan

Utama BPJS Ketenagakerjaan
Elvyn

G

Masassya,

pembangunan

rumah

untuk

buruh tinggal menunggu hari
saja.
“Kita

dana

untuk

pembangunan

memiliki rumah.

sudah

siap

Presiden
sangat
mendukung
terealisasinya
program
perumahan
untuk buruh.
Hal ini
terungkap
dalam Rapat
Terbatas

rusunawa,

jelas Elvyn lagi, sekitar 360
miliar rupiah, ini khususnya
untuk pekerja berpendapatan
rendah.
Lebih

lanjut

menjelaskan,
BPJS

Elvyn

bahwa

aset

Ketenagakerjaan

sudah tersebar ke berbagai
instrumen.

Kini

aset

badan

jaminan sosial tersebut

tidak

hanya berfokus pada obligasi
maupun deposito, tetapi juga
merambah di properti.
Saat
Elvyn,

ini,

menurut

total

aset

BPJS

Ketenagakerjaan sekitar 203
triliun

rupiah,

44%

nya

di

investasikan dilima instrumen,
di

saham

obligasi

22%,

di

implementasikan program BPJS

deposito 24%, reksadana 6%,

Ketenagakerjaan

sisanya

membangun

properti.

perumahan di kawasan industri,

di

penyertaan

“Untuk

dan

penyertaan

“ kata Elvyn setelah diterima Presiden Jokowi di

akan ada ke infrastruktur, tahun ini masih dikaji

Kantor Kepresidenan, Jakarta, awal Juni 2014 lalu.

terhadap berbagai usulan proyek itu,” kata Elvyn.

terealisasinya

Semakin besar partisipasi BPJS Ketenagakerjaan

program perumahan untuk buruh. Hal ini terungkap

dalam mensejahterakan para buruh, akan di respon

dalam

Presiden

sangat

mendukung

Jokowi

positif oleh para buruh. Saat ini, jumlah pesertanya

memberi wacana mengenai penggunaan dana

sudah mencapai 17 juta orang, dan membuka 150

BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 180 triliun rp, untuk

kantor cabang baru.

Rapat

mendukung

Terbatas

(Ratas).

pembangunan

Dan,

perumahan

untuk

Sayangnya,
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“Akan diresmikan bulan Juni, sebagai persiapan
kita dari sisi institusi, untuk beroperasi penuh di 1

buruh.

BRIDGE08ok copy.indd 20

Ketenagakerjaan

masih mampu membangun lebih banyak lagi, bila

dan 25% di antaranya belum

20

BPJS

selama

ini

dana

BPJS

Juli 2015,” ujar Elvyn mengakhiri. n
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Pentingnya Nelayan

Katiga

Terapkan Prinsip K3

Para nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang cukup
besar. Untuk melindungi dan menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan
kerja para nelayan maka penerapan prinsip keamanan dan kesehatan kerja (K3)
menjadi prioritas yang sangat penting

R

isiko kecelakaan kerja yang dihadapi para
nelayan terkait dengan penggunaan peralatan
penangkap ikan dan pengoperasian kapal ikan
yang tidak baik dan tidak sesuai prosedur yang
diperlukan. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan nelayan
mengalami cacat tubuh, tenggelam dan menyebabkan
kematian.
Selain itu, para nelayan juga memiliki risiko
gangguan kesehatan yang cukup besar. Berdasarkan
hasil penelitan yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI
(2006), menyebutkan bahwa sejumlah nelayan di Pulau
Bungin, Nusa Tenggara Barat menderita nyeri persendian

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
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sebanyak 57,5% dan gangguan pendengaran ringan
sampai ketulian (11,3%). Sementara itu, sejumlah nelayan di
Kepulau Seribu, DKI Jakarta, mengalami kasus barotrauma
sebanyak 41,37% dan kelainan dekompresi (6,91%).
Barotrauma merupakan sakit akibat gas yang terjebak
dalam badan mengembang dalam rongga telinga,
sinus, perut dan bahkan dalam lubang gigi yang sangat
menyakitkan. Sedangkan dekompresi merupakan suatu
keadaan medis ketika akumulasi nitrogen yang terlarut
setelah menyelam membentuk gelembung udara yang
menyumbat aliran darah serta system syaraf.
Bukan itu saja, risiko kesehatan para nelayan selalu

BRIDGE VOLUME 08

21

7/10/2015 5:56:46 PM

Katiga
mengikuti setiap gerak dalam upaya memenuhi kebutuhan
Peralatan kerja yang diperlukan untuk menjamin
hidupnya. Akibat gangguan kesehatan tersebut, para
keselamatan kerja para pekerja di kapal penangkap
nelayan tidak bisa terus-menerus melaut. Dan hal itu yang
ikan antara lain adalah pelampung penolong, jaket atau
akhirnya membuat nelayan rawan kemiskinan.
rompi penolong, pakaian cebur, dan sarana pelindung
Nelayan adalah kelompok masyarakat yang rawan
panas tubuh. Pelampung penolong (Life Bouy) diameter
kemiskinan dikarenakan pekerjaannya sangat dipengaruhi
luar 800 mm dan diameter dalam 400 mm, terbuat dari
oleh kondisi cuaca dan musim. Sehingga rata-rata nelayan
bahan apung yang menyatu, tahan terhadap minyak atau
hanya dapat melaut selama 172 hari dalam setahun.
bahan yang berasal dari minyak, mempunyai warna yang
Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan bantuan
mudah dilihat atau mencolok, harus diberi nama kapal dan
dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesehatan dan
pelabuhan induk, tiap pelampung harus dilengkapi dengan
kesejahteraan para nelayan dan keluarganya. Bantuan dapat
tali berumbai, pada setiap lambung kapal harus dilengkapi
berupa perbaikan gizi, penanggulangan
minimal satu buah pelampung yang
penyakit menular dan tidak menular
dilengkapi dengan tali penyelamat
serta
pemberdayaan
masyarakat
sepanjang 27,5 meter.
Dalam rangka
nelayan.
Jaket atau Rompi Penolong (Life
Selain itu, hal terpenting yang
Jacket) harus mampu mengangkat
mencapai Visi
harus dilakukan para nelayan adalah
muka orang dari dalam air dan menahan
Indonesia Berbudaya
penerapan prinsip K3 dalam kegiatan
di atas air dengan badan terlentang
K3 Tahun 2015, BPJS
pekerjaan menangkap ikan. Penerapan
dalam suatu sudut miring, harus mampu
Ketenagakerjaan
K3 bertujuan untuk mencegah atau
membalikan badan dari segala macam
beberapa waktu
mengurangi kecelakaan dan akibatnya,
posisi ke pososi terlentang, tahan
lalu menyerahkan
serta untuk mengamankan kapal,
terhadap minyak atau bahan yang
peralatan kerja dan produk hasil
berasal dari minyak, mempunyai warna
Kartu Peserta BPJS
tangkapan.
yang mencolok, enak dipakai, harus
Ketenagakerjaan dan
Secara umum harus diketahui
mudah dan cepat digunakan (1 menit),
memberikan bantuan
penyebab dan pencegahan terhadap
mempunyai daya apung dan stabilitas
peralatan K3 kepada
kecelakaan, peralatan, serta prosedur
yang tinggi, harus dilengkapi dengan
1.295 nelayan di
kerjanya di atas kapal penangkap
peluit, dan dilengkapi dengan alat
Kabupaten Jepara,
ikan. Siaran Universitaria Universitas
pemantul cahaya.
Pancasakti Tegal oleh Ir Kusnandar, MSi
Pakaian cebur terbuat dari bahan
dan Ir Retno Budhiarti, MPi, beberapa
yang tahan air, dapat digunakan
waktu lalu menyebutkan, secara khusus
bersama-sama dengan baju penolong,
prosedur dan peringatan bahaya
tidak mudah terbakar atau meleleh teruspada area tahapan kegiatan operasi
menerus setelah terkurung api selama 2
penangkapan perlu dipahami dengan benar oleh seluruh
detik, dapat menutupi seluruh tubuh kecuali muka, bagian
awak kapal dalam menjalankan tugasnya.
tangan harus dilengkapi sarung tangan. Pakaian cebur juga
Komponen terpenting dalam menjaga keselamatan
dilengkapi dengan persyaratan baju penolong.
jiwa dan keselamatan peralatan kerja di dalam kapal
Sarana Pelindung Panas Tubuh (Thermal Protective
penangkap ikan adalah pengetahuan tentang penggunaan
Aid) terbuat dari bahan tahan air dan mempunyai daya
perlengkapan keselamatan kerja bagi awak kapal.
serap panas yang baik. Selain itu, sarana pelindung panas
Penggunaan alat perlengkapan keselamatan kerja telah
tubuh ini harus menutup seluruh badan pemakai kecuali
distandarisasi baik secara nasional maupun internasional,
mata, serta mudah dipakai.
sehingga wajib digunakan ketika akan melaksanakan
Dalam rangka mencapai Visi Indonesia Berbudaya K3
kegiatan kerja.
Tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu
Terdapat beberapa macam perlengkapan keselamatan
menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
kerja, seperti pelindung kepala, pelindung badan hingga
memberikan bantuan peralatan K3 kepada 1.295 nelayan
pelindung kaki yang harus selalu disiapkan. Dengan
di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Peralatan K3 sebanyak
adanya perlengkapan keselamatan kerja tersebut maka
1.295 unit yang dibagikan kepada nelayan berupa alat
kenyamanan kerja pada lingkungan kerja dapat tercipta,
pelampung yang dilengkapi lampu, helm dengan pelindung
dan kecelakaan yang diakibatkan karena faktor kelalaian
mata, kacamata, sarung tangan, sepatu bot, jaket dan
manusia maupun karena faktor kelelahan bahkan risiko
celana anti air serta lampu senter.n
yang ditimbulkan dapat dihindari.
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Seberang
FREELANCER ATAU PEKERJA INFORMAL

DI JERMAN
Menjadi freelancer atau pemilik bisnis di Jerman kelihatannya seperti suatu
proses yang rumit, tetapi langkah ini akan membuat Anda sebagai seorang
pekerja wiraswasta yang aman dan nyaman, serta terlindungi oleh Jaminan
Sosial.

Para buruh migran freelancer konstruksi gedung, di Jerman

U

ntuk menjadi pekerja freelance atau
wiraswasta di Jerman, boleh dibilang
tidaklah mudah karena harus melalui
proses yang panjang dan rumit.
Namun, ada panduan untuk mereka yang mau
memilih sebagai informal employed, mereka harus
mengikuti tahapan yang telah ditetapkan birokrasi
/pemerintah, untuk menjadi pekerja freelance.
Bekerja sebagai freelancer di negara Industri
terkemuka di Eropa tersebut, mereka tidak hanya
menemukan bagaimana bekarja sebagai wiraswasta
di Jerman, tetapi juga harus mengetahui peraturan
dan perundangan / hukum yang berlaku di Jerman.

Prinsip-prinsip Umum
Pertama-tama orang yang ingin bekerja sebagai
freelancer, harus mengetahui prinsip-prinsip umum.
Antara lain ketentuan pajak dan tujuan pendaftaran
sebagai freelancer. Dan, pekerja freelancer tunggal
masih dibedakan dengan pedagang–yang memiliki
karyawan.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
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Sebagai freelancer sekalipun kecil, wajib
membuat laporan keuangan sederhana, yang
menampilkan pendapatan dari bisnis freelance
dalam laporan laba-rugi. Sebagai freelancer
tidak harus terdaftar di Registry Komersial. Dan,
juga
tidak diwajibkan menjadi anggota atau
berkontribusi pada Kamar Dagang lokal.
Selain itu, yang perlu diketahui sebagai
freelancer, mereka tidak perlu membuat laporan
keuangan tahunan, untuk tujuan perpajakan; tapi
cukup perhitungan laba-rugi yang sederhanadebet/kredit/saldo sudah cukup. Dan, terpenting
para freelancer, tidak perlu membayar pajak
perdagangan.
Menurut hukum pajak penghasilan Jerman,
freelancer dapat digambarkan sebagai orang
wiraswasta yang bergerak di produk/ karya (pelukis,
musisi, ilmuwan, penulis), mengajar privat atau di
sektor pendidikan. Atau pekerjaan yang ditentukan
oleh pengetahuan atau profesi tertentu, termasuk
dokter, dokter gigi, wartawan, penerjemah,
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Seberang

Para pekerja konstruksi lepas di Jerman

pengacara, konsultan bisnis, dll
Pekerjaan maupun profesi tersebut di atas,
yang tercantum dalam undang-undang pajak
penghasilan Jerman sebagai profesi khas freelancer.
Tetapi sebagai konsekuensi hukum tersebut, ada
profesi lain yang dikategorikan freelancer, meski
tidak disebutkan dalam undang-undang pajak
Jerman, seperti IT-konsultan, pemijat, perawat,
pekerja salon, model, artis dll.

Jaminan Sosial
Tidak seperti karyawan biasa, freelancer yang
pada umumnya tidak dikenakan sistem jaminan
sosial Jerman. Oleh karena itu, freelancer tidak perlu
berkontribusi (membayar iuran kepesertaan) untuk
jaminan kesehatan, pengangguran dan pensiun
asuransi pemerintah.
Namun, mereka harus mempertimbangkan
membuat pengaturan jaminan sosial untuk mereka
sendiri. Seperti, mendaftar/ikut asuransi kesehatan
swasta. Asuransi kesehatan yang juga mencakup
risiko karena penyakit dan hilangnya pendapatan
karena sakit. Asuransi cacat untuk menutupi risiko
kerugian keuangan jika Anda tidak dapat terus
bekerja. Dan, asuransi jiwa juga merupakan pilihan
bagi freelancer.
Perlu diketahui, untuk pekerja freelance –
informal maupun pekerja formal, sejak tahun 2009,
wajib bagi setiap orang yang menetap di Jerman
untuk memiliki asuransi kesehatan.
Sementara freelancer yang pada umumnya
tidak diperlukan untuk membuat kontribusi untuk
sistem jaminan sosial Jerman. Namun demikian,
kelompok freelancer - seniman dan wartawan
diperlukan untuk berkontribusi pada sistem
asuransi sosial yang didukung pemerintah. Antara
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lain, jaminan pensiun, kontribusi asuransi kesehatan,
dan asuransi perawatan untuk usia tua.
Menurut hukum yang disebut Hukum Sosial untuk
Artists
(‘Kuenstlersozialversicherungsgesetz’),
freelancer bekerja di Jerman sebagai artis
atau jurnalis dan yang tidak bisa memberikan
kontribusi untuk asuransi sosial mereka, seperti
skema pensiun, diminta untuk bergabung dengan
pemerintah ‘Kuenstlersozialkasse’.
Kontribusi didasarkan pada pendapatan. Ada
juga batasan atas/ maksimal pada total pendapatan
tahunan yang mereka wajib berkontribusi terhadap
‘Kuenstlersozialkasse’. Dan, batasan
tersebut
setiap tahunnya diubah. Misal, karyawan dari
freelancer perlu membayar 50 persen dari total
kontribusi. Pada 2012-2013, total iuran bagi anggota
‘Kuenstlersozialkasse’ adalah:
Untuk asusansi pensiun: 19,6 persen. Batas
atas/maksimal pendapatan tahunan 2012-2013 :
EUR 67.200
Asuransi kesehatan: 15,5 persen. Batas atas/
maksimal pendapatan tahunan 2012-2013, adalah
EUR 45.900
Perawatan asuransi: 1,95 persen (untuk orang
tua) atau 2,20 persen (untuk individu memiliki
anak). Batas atas/maksimal pendapatan 2012-2013,
adalah EUR 45.900
Namun, ada pengecualian bagi seniman dan
wartawan, sehingga mereka tidak perlu bergabung
dengan skema asuransi sosial.
Ini termasuk freelancer yang menerima
penghasilan hanya kecil dari karya artistik dan
jurnalistik (kurang dari EUR 3.900 per tahun; dan
juga tidak berlaku bagi mereka yang baru memulai
dalam pekerjaan mereka).n
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Testimoni

Hasanudin
Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara

MEMBERI MANFAAT
TERHADAP ORANG KECIL
Aktifitas muara angke
Foto: https://sayidmachzar.files.wordpress.com/2010/11/picture-341.jpg

D

i Pelabuhan Pendaratan Ikan Muara Angke,
Jakarta Utara, pertengahan Mei 2015, sejumlah
nelayan terlihat sibuk mengangkat ikan hasil
tangkapan mereka. Di antara mereka terlihat
Hasanudin, seorang nelayan muda, yang
mengaku lelah setelah mengarungi lautan memburu ikan
tangkapan.
Menurutnya, menangkap ikan di laut merupakan
pekerjaan yang penuh dengan risiko. Nelayan setiap
saat menghadapi badai dan gelombang yang bisa
menenggelamkan kapal. Nelayan setiap saat menghadapi
risiko kecelakaan dan bahkan kematian. Selama ini
para nelayan hanya bisa berdoa kepada Allah Swt
agar diselamatkan dari berbagai risiko yang bisa

membahayakannya tersebut.
Dia mengaku sebelumnya tidak pernah mengerti dan
mengenal tentang BPJS Ketenagakerjaan serta manfaat
yang diberikannya. Hingga suatu saat diadakan sosialisasi
tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja
informal di Taman Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara,
pada akhir April 2015.
Setelah sosialisasi dan mendapat penjelasan, Hasanudin
menjadi mengerti tentang BPJS Ketenagakerjaan dan
manfaat yang diberikan kepada peserta. Menurutnya,
BPJS Ketenagakerjaan memberikan banyak manfaat dan
keuntungan terhadap orang kecil, seperti dirinya sebagai
seorang nelayan. Selain menabung, menjadi perserta BPJS
Ketenagakerjaan juga mendapatkan jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian.*

E. Prihatin
Ketua ojek Trans Juanda, Jakarta Pusat

LEBIH TENANG
DALAM BEKERJA

S

ejumlah tukang ojek di wilayah Jakarta Pusat
merasa senang dengan adanya program Stasiun Juanda
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian terhadap mereka. Mereka tidak
mengaku baru tahu ternyata para tukang ojek seperti dirinya
menyangka program yang diselenggarakan
bisa mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja
BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga diperuntukkan bagi
dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagekerjaaan.
mereka. E Prihatin, Ketua Ojek TransJuanda Jakarta Pusat,
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Testimoni
Sejumlah tukang ojek di wilayah Jakarta Pusat,
beberapa waktu yang lalu, mendapat fasilitas menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan jaminan
jiwa terhadap antisipasi kecelakaan kerja. Prihatin dan para
tukang ojek selama ini mengira bahwa hanya orang-orang
kantoran saja yang mendapatkan fasilitas perlindungan
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS
Ketenagakerjaan tersebut.
Menurut Prihatin, sekitar 400 orang yang menjadi
anggota Paguyuban Ojek TransJuanda. Dia menghimbau

kepada seluruh anggota paguyuban untuk mengikuti
program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan
tersebut agar mereka mendapatkan jaminan dan
ketenangan dalam bekerja. Menurutnya, di Jakarta banyak
kasus pencurian dan kriminal yang membuat para tukang
ojek menjadi khawatir. Namun, dengan adanya program
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS
Ketenagakerjaan dapat membuat mereka menjadi lebih
tenang.*

Becak Bermotor di Medan

Gunawan
Tukang Becak, Belawan

DAPAT MENJALANKAN
AKTIFITAS DENGAN NYAMAN

B

PJS
Ketenagakerjaan
Cabang
Belawan
beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi
kepada
para
pekerja
informal
untuk
memperkenalkan sejumlah program yang
diselenggarakannya, yaitu program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan
Jaminan Hari Tua (JHT). Selain itu, pada acara tersebut
juga diberikan pemahaman tentang kebutuhan pekerja
atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Diharapkan sosialisasi
tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
kecil, khususnya para tukang becak di Belawan tentang
program dan fasilitas yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.
Seorang tukang becak di Belawan, Gunawan
megungkapkan, dengan adanya penjelasan dari BPJS
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tersebut, pihaknya bersama tukang becak lainnya bisa
mengerti soal manfaat yang bisa diterima saat menjadi
anggota BPJS Ketenagakerjaan. Gunawan mengaku
setelah mengetahui manfaat yang sangat banyak dari
BPJS Ketenagakerjaan dirinya langsung mendaftar sebagai
peserta.
Menurut Gunawan, pekerjaan sebagai tukang becak
sangat rawan kecelakaan, sehingga dengan menjadi
anggota BPJS Ketenagakerjaan aktivitas sehari-hari dapat
dijalankan dengan nyaman karena telah dilindungi BPJS
Ketenagakerjaan. Menurutnya, dengan hanya membayar Rp
26 ribu per bulan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
sangat terjangkau bagi dirinya sebagai seorang becak.
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Testimoni
Juned
Ketua ojek Hegamukti, Cikarang

MERINGANKAN BEBAN TUKANG OJEG

S

ejumlah tukang ojek di Cikarang mengaku
bahwa pekerjaan mereka sebagai tukang
ojek penuh dengan risiko bahaya kecelakaan
dan risiko kesehatan. Menurut Juned, Ketua
Pangkalan Ojek Hegarmukti, Cikarang, dengan
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka akan dapat
meringankan beban para tukang ojek dari berbagai risiko
yang dapat terjadi ketika melakukan pekerjaannya.
Juned mengungkapkan, program BPJS Ketenagakerjaan
sangat membantu para tukan ojek. Menurutnya, selama ini
tidak ada perlindungan jaminan kerja yang diperoleh para
tukang ojek. Para tukang ojek menyadari diri mereka bukan

pekerja perusahaan yang memang sudah mendapatkan
jaminan keselamatan kerja dari tempat kerja mereka.
Namun, dengan adanya jaminan perlindungan dari BPJS
Ketenagakerjaan sangat baik bagi tukang ojek sebagai
pekerja informal.
Di Cikarang banyak sekali pangkalan ojek dan jumlah
tukang ojeknya mencapai ribuan orang. Juned mengaku
akan mengajak teman-temannya sesame tukang ojek
untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya,
mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara
berkelompok lebih mudah dilakukan dari pada para tukang
ojek mendaftar sendiri-sendiri.*

Rizki
Agen Koran Surabaya

HANYA SEHARGA
SEBUNGKUS ROKOK

S

ebelumnya, sejumlah tukang becak sebenarnya
punya keinginan menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan tetapi mereka tidak tahu
caranya. Selain itu, mereka juga mengira bahwa
program BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk
para pekerja kantoran saja, ternyata program tersebut juga
diperuntukkan bagi pekerja informal seperti tukang becak.*
Agen dan loper koran sangat berjasa dan menjadi ujung
tombak dari peredaran penerbitan koran. Namun pekerjaan
mereka mendistribusikan koran kepada masyarakat memiliki
risiko yang besar dalam perjalanan di jalan raya. Tidak
ada yang berharap mendapatkan kecelakaan pada saat
menjalankan pekerjaan, namun nasib seseorang tidak ada
yang tahu. Oleh karena itu, agen dan loper koran yang rawan
kecelakaan tersebut harus mendapatkan perlindungan dan
jaminan kerja.
Menurut Rizki, seorang agen koran di Surabaya, dirinya
merasa senang dengan adanya perlindungan dan jaminan
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kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Banyak manfaat dan
keuntungan yang dapat diperoleh bila menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dirinya mengajak
para loper koran untuk bersama-sama mendaftarkan diri
sebagai BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, kalau mendaftarkan sendiri-sendiri agak
rumit, karena itu para loper koran diajak mendaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bersama-sama.
Dengan mendaftar secara bersama-sama atau secara
kolektif akan membantu para loper koran sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan mendaftar secara bersama-sama, para loper
koran cukup mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga.
Setelah itu pihak BPJS Ketenagakerjaan akan memproses
dengan cepat. Sementara itu, iuran BPJS Ketenagakerjaan
juga tidak mahal, hanya seharga sebungkus rokok setiap
bulannya.*
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Investment

ANOMALI INVESTASI
OLEH:

ELVYN G. MASASSYA

Anomali investasi. Apa itu? Banyak terjadi di sekitar kita hal-hal yang disebut
dengan anomali, baik yang berkaitan dengan kondisi pasar investasi, khususnya
pasar modal, maupun anomali yang berhubungan dengan keputusan investasi
investor.

P

elaku investasi di saham kerap kali
melihat pergerakan saham di berbagai
bursa saham untuk memperkirakan
pergerakan indeks saham di bursa
dalam negeri. Biasanya pergerakan
indeks ini dicermati pada malam hari setelah bursa
dalam negeri tutup dan bursa di luar negeri seperti
di New York mulai buka. Kalau pergerakan bursa di
New York positif atau berwarna hijau, investor lokal
biasanya akan tersenyum.
Kenapa? Ada ekspektasi bahwa esok hari bursa
di dalam negeri juga akan ikut serta menjadi hijau
atau bergerak positif. Namun, apakah faktanya
demikian? Tidak selalu. Bisa saja indeks saham
di dalam negeri keesokan hari malah memerah
alias bergerak ke bawah. Kok bisa? Inilah yang
disebut dengan anomali. Kenapa terjadi anomali?
Karena faktor penggerak harga saham bukan cuma
sentimen global, melainkan juga faktor fundamental
dalam negeri dan berbagai sentimen pasar di bursa
itu sendiri.
Anomali sering terjadi di dalam bursa itu
sendiri. Ketika ada berita positif terhadap satu
sektor, sebut saja ada kebijakan pemerintah yang
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kondusif, semestinya harga saham di sektor tersebut
mengalami peningkatan. Namun, yang terjadi
malah turun. Mengapa demikian? Karena persepsi
investor dalam merespons berbagai informasi
sangat beragam. Tentang kebijakan pemerintah
itu, misalnya, secara konseptual akan mendorong
harga ke atas. Namun, bagi spekulan, bisa saja harga
saham emiten di sektor tersebut didorong ke bawah.
Caranya dengan menjual saham yang dimilikinya.
Investor ritel turut menjual sahamnya. Harga semakin
ke bawah, tetapi spekulan sudah menjual lebih dulu
di harga tinggi. Keesokan hari atau beberapa hari
kemudian, spekulan memborong kembali saham
tersebut dalam jumlah besar. Dan pada gilirannya
harga saham beranjak naik. Nah, anomali terjadi
karena pasar ”digerakkan” oleh spekulan. Investor
mesti berhati-hati dalam menyikapi anomali seperti
itu.
Itu beberapa contoh anomali yang terjadi di
pasar. Namun, yang lebih sering terjadi adalah
anomali pada diri investor itu sendiri. Di antara
pemikiran, prinsip, dan tindakan bisa tidak seirama.
Contoh sederhana, sebut saja ada investor
berkategori konservatif yang tidak suka berinvestasi
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Investment
di saham dengan berbagai alasan. Namun, ketika perusahaan
tempatnya bekerja menjual saham ke publik, dan sebagian
dialokasikan untuk karyawan atau sering disebut dengan
ESOP (employee stock option program), yang bersangkutan
malah ingin mendapatkan saham tersebut dalam jumlah
besar. Kalau perlu, alokasi buat teman sekantor dibeli juga.
Ini merupakan anomali yang kerap tidak disadari muncul
karena faktor euforia atau pengaruh lingkungan sehingga
bisa menabrak prinsip-prinsip yang dianut.
Kalau dicermati lebih jauh, anomali dalam kasus ESOP
tersebut bisa saja
terhadap satu sektor, sebut saja ada kebijakan
pemerintah yang kondusif, semestinya harga saham di
sektor tersebut mengalami peningkatan. Namun, yang
terjadi malah turun. Mengapa demikian? Karena persepsi
investor dalam merespons berbagai informasi sangat
beragam. Tentang kebijakan pemerintah itu, misalnya,
secara konseptual akan mendorong harga ke atas. Namun,
bagi spekulan, bisa saja harga saham emiten di sektor
tersebut didorong ke bawah.
Caranya dengan menjual saham yang dimilikinya.
Investor ritel turut menjual sahamnya. Harga semakin ke
bawah, tetapi spekulan sudah menjual lebih dulu di harga
tinggi. Keesokan hari atau beberapa hari kemudian, spekulan
memborong kembali saham tersebut dalam jumlah besar.
Dan pada gilirannya harga saham beranjak naik. Nah,
anomali terjadi karena pasar ”digerakkan” oleh spekulan.
Investor mesti berhati-hati dalam menyikapi anomali seperti
itu.
Itu beberapa contoh anomali yang terjadi di pasar.
Namun, yang lebih sering terjadi adalah anomali pada
diri investor itu sendiri. Di antara pemikiran, prinsip, dan
tindakan bisa tidak seirama. Contoh sederhana, sebut
saja ada investor berkategori konservatif yang tidak suka
berinvestasi di saham dengan berbagai alasan. Namun,
ketika perusahaan tempatnya bekerja menjual saham ke
publik, dan sebagian dialokasikan untuk karyawan atau
sering disebut dengan ESOP (employee stock option
program), yang bersangkutan malah ingin mendapatkan
saham tersebut dalam jumlah besar. Kalau perlu, alokasi
buat teman sekantor dibeli juga. Ini merupakan anomali
yang kerap tidak disadari muncul karena faktor euforia
atau pengaruh lingkungan sehingga bisa menabrak prinsipprinsip yang dianut.
Kalau dicermati lebih jauh, anomali dalam kasus ESOP
tersebut bisa saja disebut perkecualian. Artinya, si karyawan
yang sekaligus menjadi investor bersedia membeli saham
karena saham itu merupakan kepemilikan di tempatnya
bekerja. Di sisi lain sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa
yang bersangkutan tidak ”alergi” dengan saham. Artinya, jika
yang bersangkutan memiliki keyakinan terhadap perusahaan
yang mengeluarkan saham semestinya sahamnya juga bisa
dibeli. Jadi, ini lebih pada keyakinan terhadap perusahaan,
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bukan karena tidak berminat berinvestasi di saham.
Bentuk
anomali
lain
adalah
ketika
terjadi
ketidakkonsistenan
antara
rencana
investasi
dan
pelaksanaannya. Sebut saja perihal rencana investasi yang
dibuat di awal tahun yang sering disebut dengan investment
allocation. Semula katakanlah investor bermaksud ingin
mendapatkan imbal hasil yang lebih besar dari aktivitas
investasinya. Untuk itu, yang bersangkutan berencana
menempatkan dananya di saham sebanyak 50 persen
dari total dana investasi. Namun, ketika hendak dimulai,
si investor merasa ragu apakah penempatan di saham
sebanyak 50 persen itu tidak terlalu besar? Apakah nanti
tidak mengalami kegagalan? Banyak hal lain bermunculan
di benak si investor tatkala akan mengeksekusi dana
investasinya. Di sini sudah terjadi anomali. Investor ingin
mendapatkan imbal hasil besar dari perdagangan saham,
tetapi takut atau ragu-ragu untuk berinvestasi saham. Jelas
berdasarkan situasi ini, tujuan investasi yang direncanakan
tidak akan pernah tercapai.

Mengatasi anomali
Pertanyaannya, bagaimana mengatasi keadaan anomali
tersebut? Anomali yang muncul di pasar hanya bisa diatasi
dengan menggali informasi sebanyak mungkin. Seperti
contoh di atas, tidak ada kepastian jika bursa saham di
luar negeri, bahkan di kawasan regional berada dalam
keadaan ”hijau”. Maka, hal yang sama akan terjadi di bursa
dalam negeri. Oleh karena itu, investor sebaiknya mencari
informasi tambahan, segala berita, peristiwa yang sudah
ataupun diperkirakan akan terjadi yang berdampak pada
bursa saham dalam negeri. Hanya dengan informasi yang
luas dan akurat, kekeliruan pengambilan keputusan investasi
akibat adanya anomali bisa dieliminasi.
Selain itu, anomali yang kerap terjadi akibat ulah
spekulan sebaiknya juga diabaikan. Hampir tidak ada
teori yang membenarkan jika ada emiten berkinerja baik,
harga sahamnya akan turun. Begitu pula sebaliknya. Amat
muskil untuk diterima secara logika jika ada perusahaan
yang kinerjanya hancur-hancuran, harga sahamnya malah
meningkat. Jika itu terjadi, besar kemungkinan spekulan
berada di balik semua itu, dengan maksud ”mengacaukan”
pasar dan memengaruhi investor, terutama investor ritel.
Kalaupun ada peristiwa seperti itu, sentimen yang terjadi
bersifat sesaat dan bisa mencelakakan investor.
Sementara itu, anomali yang terjadi pada diri investor
sulit untuk diatasi jika tidak dibekali dengan pengetahuan
yang cukup. Artinya, investor mesti memiliki pengetahuan
yang memadai tentang instrumen investasi yang dipilih.
Investor mesti menakar semua rencana keputusannya
dengan menggunakan rasionalitas, bukan emosi dan atau
respons sesaat terhadap berbagai fenomena. Selamat
berinvestasi.* n
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Galeri

BPU Bali : BPJS Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan dengan 12 mitra kerja agar mampu memberikan kemudahan
dalam memberikan akses pendaftaran maupun pembayaran iuran bagi para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Lapangan
Alit Saputra, Tabanan, Senin (04/05/2015). Tampak dalam gambar foto bersama dikrektur utama BPJS Ketenagakerjaan dengan
12 mitra kerja.

Audiensi denga Gubernur Jambi:
Direktur Utama (Dirut) BPJS
Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya,
dan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus
(HBA), sepakat untuk mempercepat
peningkatan jumlah peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Kesepakatan ini
disampaikan saat keduanya menggelar
pertemuan di rumah dinas Gubernur
Jambi, Kamis (21/5)

RDP KOM IX : Jajaran Direksi dan
Manajemen BPJS Ketenagakerjaan
memaparkan kinerja BPJS
Ketenagakerjan dalam Rapat Dengar
Pendapat bersama DPR Komisi IX
aada tanggal 25 Mei 2015.
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Galeri

BTN Award : BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan
penghargaan dari BTN kategori Kemitraan Nasional,
penghargaan ini diterima oleh Direktur Investasi BPJS
Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi PM pada tanggal 10 Juni 2015.

Launching KCP : Sebagai persiapan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 1 Juli 2015, BPJS
Ketenagakerjaan meresmikan 203 kantor cabang perintis (KCP) di seluruh Indonesia, peresmian dilakukan oleh Direktur Utama
BPJS Ketenagakerjaan bersama jajaran direksi lainnya dengan memukul gong di hadapan seluruh pejabat eselon I dan kepala
kantor cabang perintis pada tanggal 15 Juni 2015

Sosialisasi Masif : BPJS
Ketenagakerjaaan gelar sosialisasi
masif yang digelar di 11 kantor
wilayah, tampak dalam gambar
suasana sosialisasi masif
kalimantan, Afdiwar kepala wilayah
kalimantan bersama Wali Kota
Balikpapan Rizal Effendy saat
berfoto bersama peserta usai
penyerahan kantru peserta dan
bingkisan sembako murah.
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Figur

TIDAK
TIDAK ADA
ADA
PEKERJAAN
PEKERJAAN YANG
YANG BERAT
BERAT
KALAU
KALAU DIPIKUL
DIPIKUL BERSAMA
BERSAMA
Hudayatullah Putra Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan

Tugas dan peran Divisi asset dan layanan umum BPJS Ketenagakerjaan,
bertanggungjawab terhadap seluruh asset perusahaan yang ada di
seluruh Indonesia. Dari gedung kantor cabang, perabotan di dalamnya,
kendaraan dinas, pembangunan gedung-gedung dan pembukaan kantor
baru, termasuk pembelian-pembelian tanah ada dibawah divisi ini.

K

epala Divisi Pengelolaan Aset dan
Layanan Umum BPJS Ketenagakerjaan,
Hidayatullah
Putra
mengatakan,
urusan perencanaan asset serta urusan
layanan umum dan pemeliharaan aset
merupakan bagian yang ada dibawah divisi kami.
Banyaknya pekerjaan yang harus ditangani,
membuat divisi aset dan layanan umum yang
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dikomandani Hidayatullah boleh dibilang ‘super
sibuk’. “Memang tahun ini, merupakan tahun-tahun
terberat kami. Karena di tahun ini, banyak pekerjaan
dan tugas yang harus kami selesaikan segera. Dan
pekerjaan ini, harus selesai semua sebelum full
operasional pada 1 Juli 2015,” terangnya.
Tugas
yang
harus
segera
diselesaikan
Hidayatullah, adalah penyelesaian pembukaan
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Figur
150 kantor cabang perintis baru dengan konsep nuansa
baru dibagian front office atau bagian pelayanan. Dimana
lay out ruang pelayanannya bentuknya sama. “Jadi kalau
berkunjung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dimana
saja, lay out di bagian pelayanan nuansanya sama. “Baik dari
warnanya, perabotannya, suasananya, setting bangkunya
semuanya sama,” ujar Hidayatullah.
Selain itu, lanjut Hidayatullah, untuk menghadapi 1 Juli
2015, semua kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh
Indonesia khususnya yang milik sendiri, bentuk, nuansa dan
warna ruang pelayanannya juga harus dibranding agar
sama dengan yang baru.
Untuk konsep ruang pelayanan
yang bentuknya sama, branding tidak
boleh miss dari konsep yang sudah
ada, sehingga setiap daerah harus di
kontrol. Dan yang mengerjakannya
harus diseleksi bukan vendor yang
sembarangan, mereka harus sudah
mengerti konsep sudah ditentukan.
“Kita akan selalu awasi jangan sampai
lari dari konsep, karena kalau ada
yang berbeda dari konsep yang sudah
direncanakan, akan kita tegur dan kita
perintahkan untuk tidak mendesain di
luar yang sudah disepakati,” tutur pria
kelahiran Jakarta, 8 Agustus 1965 ini.
Agar pembangunan dan renovasi
tersebut sesuai rencana, Hidayatullah
selalu melakukan koordinasi dengan
pengurus di daerah. “Nah ini yang
agak sulitnya, karena kita harus terus
berkoordinasi dengan teman-teman di seluruh Indonesia.
Sementara, kami mengalami keterbatasan karyawan di divisi
ini. Ditambah lagi, teman-teman di daerah bukan hanya
mengurusi pekerjaan branding untuk ruang pelayanan saja
tapi juga harus menangani pekerjaan rutin,” imbuhnya.
Selain itu, Hidayatullah menuturkan, Direktur Umum
dan SDM, BPJS Ketenagakerjaan juga meminta kami tidak
menganggu teman-teman di daerah terkait pembangunan
gedung baru. Apalagi teman-teman di daerah, banyak
juga yang tidak mengerti soal pembangunan gedung serta
renovasi bangunan. “Jadi kita turun tangan langsung, dan
dua minggu sekali teman-teman di divisi kami turun ke
daerah-daerah berkoordinasi dengan kontraktor sampai
gedungnya berdiri. Jadi kita yang mengawasi sampai
gedungnya siap ditempati. Baru seminggu yang lalu, semua
karyawan di divisi kami ke luar daerah untuk mendampingi
teman-teman di daerah terkait implementasi ruang
pelayanan baru yang berkonsep sama,” ujar Hidayatullah.
Hidayatullah menyadari, pekerjaan ini di daerah
merupakan bagian dari unit umum. Sedangkan unit umum

di daerah banyak menangani pekerjaan lain, sehingga kami
harus turun ke daerah untuk membantu dan mendampingi
mereka. “Jadi untuk mengimplementasikan konsep ini, kita
selalu keliling ke daerah-daerah,” imbuhnya.
Setelah yang top prioritas selesai dikerjakan sebelum
full operasi, masih ada tangungjawab yang menunggu
Hidayatullah dan timnya, yaitu pembangunan gedung di
daerah Karawang, Majalaya, Jember, Meulaboh, Semarang,
Berau dan satu Gedung Arsip di Tanjung Merawa, Sumatera
Utara. “Ada enam lokasi yang kini sedang kita tangani
pembangunannya dari nol, yakni di daerah Karawang,
Majalaya, Meulaboh, Jember, semarang dan daerah
Kalimantan. Termasuk di Medan, kita
juga membangun gedung arsip. Kita
juga sedang membangun 8 tingkat
gedung learning center di Bogor,”
jelasnya.
Dipercaya manajemen memimpin
bagian divisi aset dan layanan umum
pada
tahun
2012,
Hidayatullah
mengemban tugas tersebut dengan
semangat kerja yang tinggi agar target
yang telah ditentukan dapat tercapai.
Sebelum di divisi aset dan layanan
umum, Hidayatullah bertugas sebagai
kepala urusan di manajemen risiko.
Sebelumnya lagi, sebagai kepala urusan
saham di bagian investasi selama 16
tahun. “Di bagian investasi saya awali
karir dari staff sampai menjadi kepala
urusan saham,” kenangnya.
Di dalam kesehariannya dalam
bekerja, Hidayatullah meminta teman-teman di divisinya
selalu datang pagi dan membacakan nilai-nilai budaya
yang dianut BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa harus datang
lebih pagi, karena ia menyadari divisinya merupakan unit
supporting. Jadi kalau ada divisi di kantor pusat atau daerah
meminta ATK, kendaraan dinas, ada bangunan yang rusak,
harus siap melayani. “Ibaratnya, dari urusan perbaikan WC
sampai urusan pembangunan gedung kita yang tangani,”
paparnya.
Saat ini, lanjutnya, divisinya memang hanya melakukan
pembangunan dan renovasi untuk ruang pelayanan atau
front office saja. “Tetapi kalau ada daerah yang meminta
untuk perbaikan dibagian lain, seperti atap bocor, tembok
yang retak, kita layani juga,” tutur Hidayatullah.
Namun Hidayatullah memahami, semua yang dikerjakan
merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan
dengan semangat tinggi. Dengan moto ‘kebersamaan’.
Hidayat meyakini, tidak ada pekerjaan yang berat kalau
dipikul bersama-sama. Tidak ada pekerjaan yang sulit kalau
dikerjakan bersama-sama. n

“Untuk konsep
ruang pelayanan
yang bentuknya
sama, branding
tidak boleh miss
dari konsep
yang sudah ada,
sehingga setiap
daerah harus di
kontrol”
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Kemudahan Layanan
Bagi Peserta BPU (Bukan Penerima Upah)

BPJS Ketenagakerjaan tak hanya memberikan jaminan sosial bagi pekerja formal,
berpendidikan, dan bekerja di kantor, tapi juga pada pekerja informal atau Bukan
Penerima Upah (BPU). BPU ini adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di Luar
Hubungan Kerja (LHK), di mana mereka umumnya bekerja secara mandiri seperti
petani, nelayan, pengojek, penyapu jalanan, dan pedagang kaki lima.

A

dapun program BPJS Ketenagakerjaan adalah
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya
pengangkutan tenaga kerja yang mengalami
kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya
rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu
Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan
cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya
pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia
dan cacat total tetap. Juga Jaminan Kematian (JK), terdiri
dari biaya pemakaman dan santunan berkala. Dan Jaminan
Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah
disetor, beserta hasil pengembangannya
BPJS Ketenagakerjaan yang dulu bernama PT
Jamsostek (Persero) tentu akrab di telinga para pekerja di
sektor formal. Sejak 1 Januari 2014 lalu, nama itu berganti
menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi bentuk usaha
dari Persero menjadi Badan Hukum Publik telah setahun
berjalan. Tata kelola yang baru semakin memantapkan
BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas segmen pasar.
Tidak hanya pekerja di sektor formal, BPJS Ketenagakerjaan
juga melayani para pekerja di sektor non formal. Proses
transformasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini telah
dipersiapkan sejak tahun 2012 lalu.
Tujuannya adalah memperluas cakupan kepesertaan
program
BPJS
Ketenagakerjaan
dan
memberikan
perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja
tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya
sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan
kerja, hari tua dan meninggal dunia.
Kepesertaan BPU ini sifatnya sukarela dan dapat diikuti
oleh mereka yang berusia maksimal 55 tahun. Peserta BPU
dapat ikut secara bertahap dengan memilih program sesuai
kemampuan dan kebutuhannya. Untuk mengikuti program
ini, peserta dapat mendaftarkan diri secara langsung ke
BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui kelompok
yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BPJS
Ketenagakerjaan.
Tahun 2015 menjadi sebuah titik balik bagi BPJS
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Kepesertaan BPU ini sifatnya sukarela
dan dapat diikuti oleh mereka yang
berusia maksimal 55 tahun. Peserta
BPU dapat ikut secara bertahap
dengan memilih program sesuai
kemampuan dan kebutuhannya. Untuk
mengikuti program ini, peserta dapat
mendaftarkan diri secara langsung ke
BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar
melalui kelompok yang telah
melakukan Ikatan Kerjasama (IKS)
dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan. Juli adalah waktu implementasi
sesungguhnya dari amanat undang-undang. Tantangannya
adalah terus meningkatkan coverage, artinya jumlah yang
dilindungi harus semakin banyak. Dan mengelola seluruh
pasar pekerja, dari mereka yang bekerja formal di sektor
swasta, PNS, TNI, Polri, dan BPU – yang sebagian besar
merupakan para pedagang kaki lima, yang penghasilannya
tidak tetap dan tempat bekerjanyapun tidak menetap.
Besarnya iuran BPU ini ditetapkan berdasarkan nilai
nominal tertentu, berdasarkan upah sekurang-kurangnya
setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/
Kota, dengan perincian 1% untuk Jaminan Kecelakaan
Kerja, (minimal) 2% untuk Jaminan Hari Tua dan 0.3%
untuk Jaminan Kematian, dalam hal ini iuran ditanggung
sepenuhnya oleh peserta.
Adapun cara pembayarannya dapat setiap bulan atau
setiap tiga bulan dengan dibayar dimuka – dan disetor
paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. Dapat pula
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dibayar langsung oleh peserta atau melalui Penanggung
Jawab Wadah/Kelompok secara lunas. Pembayaran iuran
melalui Wadah/Kelompok dibayarkan pada tanggal 10
bulan berjalan disetorkan ke Wadah/Kelompok, dan
tanggal 13 bulan berjalan Wadah/Kelompok setor ke BPJS
Ketenagakerjaan.
Jika peserta menunggak iuran, masih akan diberikan
grace period selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan
hak jaminan program yang diikuti. Peserta yang telah
kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya kembali
jika peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan
iuran yang tertunggak dalam masa grace periode.
Inovasi yang telah disiapkan adalah bagaimana
membuat BPJS Ketenagakerjaan semakin mudah diakses
oleh masyarakat. Para calon peserta bisa dengan mudah
mendaftar lewat internet, melakukan pembayaran melalui
mobile banking atau ATM. Tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan
direncanakan bekerjasama dengan minimarket untuk
mempermudah masyarakat jika hendak membayar iuran.
Untuk
bisa
memperoleh
pertumbuhan
yang
eksponensial, BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan
strategi. Salah satunya adalah membuat peserta dapat
mengakses BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah. BPJS
Ketenagakerjaan pun mengembangkan kanal yang bersifat
ﬁsik dan non ﬁsik dengan Teknologi Informasi sebagai
tulang punggung dan dipersiapkan dengan sangat matang.
Untuk proses klaim, peserta bisa mengurus terlebih
dahulu melalui website untuk mempercepat pelayanan.
Peserta juga bisa memantau berapa besaran yang
diperolehnya untuk Jaminan Hari Tua melalui aplikasi
BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diunduh melalui iOS atau
Android. n
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BANTU PEKERJA
MILIKI RUMAH IDAMAN
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya memberikan simbolik kunci rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan
pada acara peresmian perumahan pekerja di Serang, Banten.

Rumah merupakan kebutuhan sangat penting bagi umat manusia. Rumah bukan
sekadar menjadi tempat berteduh dari hujan dan terik matahari, tetapi rumah dapat
menjadi istana untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

M

ewujudkan rumah idaman bukan hal yang mudah bagi para pekerja. Rumah idaman yang
nyaman, aman, sehat dan dekat dengan tempat
pekerjaan masih sulit diwujudkan oleh sebagian
besar pekerja. Kenyataan yang terjadi adalah banyak pekerja menempati rumah tempat tinggal bersama keluarganya
jauh dari tempat bekerja. Tidak sedikit pekerja yang harus
menempuh perjalanan puluhan kilometer setiap hari untuk
menuju ke tempat kerja. Lebih menyedihkan lagi ternyata
rumah yang ditinggali pekerja bersama keluarganya tersebut bukan rumah milik sendiri, melainkan rumah sewa.
Perjalanan yang jauh ke tempat kerja bukan saja sangat
melelahkan dan menyebabkan pekerja tidak produktif,
tetapi juga berpeluang menimbulkan risiko kecelakaan yang
cukup besar di jalan raya. Selain itu, dari aspek ekonomi,
hal tersebut menyebabkan pengeluaran biaya transportasi
menjadi sangat tinggi.
Sejumlah gagasan atau ide telah diusulkan untuk
membantu para pekerja mewujudkan impiannya memiliki
rumah idaman. Gagasan membangun seribu rusunawa
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(rumah susun sederhana sewa) atau rusunami (rumah
susun sederhana milik sendiri) yang dekat dengan kawasan
industri pernah dilaksanakan tetapi hasilnya belum
memenuhi kebutuhan. Sejumlah perusahaan besar juga
membangun perumahan bagi pekerja, namun jumlahnya
juga masih kurang dari yang diharapkan.
Membantu para pekerja untuk memiliki rumah idaman
memang perlu terus dilakukan oleh semua pihak. Memiliki
rumah merupakan salah satu indikator kesejahteraan pekerja.
Perusahan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja
karena hal tersebut akan berdampak pada peningkatan
produktivitas kerja.
Salah satu bantuan yang diberikan kepada pekerja
untuk memiliki rumah adalah berupa bantuan pinjaman
uang muka (DP) kredit perumahan, seperti yang dilakukan
BPJS Ketenagakerjaan. Syarat untuk memperoleh bantuan
pinjaman uang muka kredit perumahan tersebut cukup
gampang, yaitu pekerja yang ingin mengajukan pinjaman
uang muka sudah terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan minimal 1 tahun.
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Pinjaman uang muka tersebut diberikan khusus untuk
pembelian rumah bersubsidi secara kredit. Adapun besarnya
pinjaman yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bervariasi,
tergantung dari besar gaji yang disampaikan pekerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang memiliki gaji
maksimal Rp 5 juta per bulan diberi pinjaman Rp 20 juta,
gaji Rp 5-10 juta diberikan pinjaman Rp 30 juta dan gaji di
atas Rp 10 juta diberikan pinjaman uang muka sebesar Rp
50 juta. Pinjaman uang muka perumahan tersebut dapat
dilunasi secara cicilan selama 15 tahun.
Untuk pengajuan pinjaman ini harus melalui perusahaan,
dan mendapat rekomendasi serta ada pernyataan dari
perusahaan tempat bekerja menyatakan bahwa pekerja
yang bersangkutan belum mempunyai rumah. Setiap
pegajuan yang diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan
selalu diproses dan diajukan kepada perbankan yang akan
membiayai Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) perumahan.
Namun apabila proses KPR rumah yang diajukan tidak dapat
diterima oleh bank yang membiayai KPR dengan alasan
tertentu, maka bantuan untuk uang muka juga dibatalkan.
Komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu
pekerja memiliki rumah memang sangat tinggi. Bukan hanya
memberikan bantuan uang muka KPR perumahan, namun
BPJS Ketenagakerjaan segera menggelontorkan investasi
mencapai Rp 25 triliun di sektor properti untuk membantu
pengadaan perumahan bagi pekerja.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn
G Masassya, pihaknya akan menambah persentase investasi
ke arah properti. Total yang ingin dialokasikan sebesar Rp
25 triliun. Rencana tersebut dipastikan segera terealisasi,
setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam
PP tersebut, salah satu aturan yang direvisi adalah terkait
dengan peningkatan alokasi dana portofolio investasi ke

sektor properti.
Elvyn G Masassya menambahkan, porsi investasi BPJS
Ketenagakerjaan untuk sektor properti dinaikkan menjadi
10-30 persen dari sebelumnya hanya lima persen.
Hal itu, sejalan dengan program BPJS Ketenagakerjaan,
yakni penyediaan perumahan untuk pekerja, revisi aturan
tersebut untuk meningkatkan dukungan kesejahteraan bagi
para pekerja.
“Penempatan dana investasi tersebut bisa dilakukan
dengan membeli obligasi perusahaan properti yang ingin
menerbitkan surat utang. Kendati demikian, penempatan
investasi tersebut tidak akan memengaruhi porsi investasi
lain seperti deposito,” ungkap Elvyn G Masassya, beberapa
waktu yang lalu.
Sejauh ini, deposito BPJS Ketenagakerjaan sudah
memberikan kontribusi pendapatan delapan persen. Posisi
amannya di kisaran 30 persen untuk menopang likuiditas.
Kenaikan premi menjadi delapan persen kemungkinan akan
disetujui, di mana lima persen untuk perusahaan dan tiga
persen untuk pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan saat ini fokus pada penambahan
perluasan sektor investasi dengan dana yang ada terlebih
dahulu. Dana BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk
membeli, namun juga berguna untuk dana perbaikan,
sebagaimana rumah tersebut harus telah ditentukan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara
itu,
Dirjen
Pembinaan
Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan R Irianto Simbolon menilai, rencana
perluasan investasi BPJS Ketenagakerjaan ke sektor properti
dirancang untuk meningkatkan program jaminan sosial bagi
pekerja. Revisi Peraturan Pemerintah tersebut menunjukkan
bagaimana investasi dari BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih
bermanfaat selain dari jaminan sosial yang memang sudah
seharusnya dilakukannya.n

Foto: Perumahan Pekerja
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Kemudahan Layanan
Bagi Pekerja BPU

BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan dalam hal layanan dan informasi
kepada masyarakat luas dengan meluncurkan aplikasi online, kerjasama Perbankan
serta Payment-point Online Banking (PpOB).

B

PJS Ketenagakerjaan semakin melengkapi
cakupan perlindungan bagi pekerja di Indonesia.
Salah satu program menarik yang sudah
diluncurkan adalah program Bukan Penerima
Upah (BPU). Program ini diperuntukkan bagi pekerja yang
bekerja di sektor informal atau pekerja bukan penerima
upah.
Sasaran pekerja sektor informal tersebut antara lain
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adalah Petani, Nelayan, Tukang Ojek, Pedagang, hingga
atlit dan artis. Program BPU memberikan perlindungan
yang sama dengan yang didapat oleh pekerja yang bekerja
di sektor formal dengan besaran iuran yang tidak berbeda
jauh.
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), misalnya,
memberikan perlindungan kepada peserta BPU terhadap
resiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Perlindungan
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Teknologi
terhadap kecelakaan kerja dimulai sejak pekerja
meninggalkan rumah, saat sedang bekerja, hingga kembali
lagi ke rumah. Dengan cakupan yang demikian luas, pekerja
diharapkan dapat bekerja dengan tenang serta merasa
aman karena perlindungan maksimal dari program JKK.
Apabila terjadi kecelakaan saat bekerja, manfaat yang
didapatkan oleh pekerja berupa biaya perawatan di rumah
sakit hingga Rp 20 juta. Jika terjadi risiko meninggal dunia
karena kecelakaan kerja, maka ahli waris dari pekerja berhak
mendapatkan santunan sebesar 48 kali penghasilan yang
terdaftar dan santunan berkala sebesar Rp 200 ribu per
bulan selama 2 tahun.
Demikian halnya dengan cacat total tetap karena
kecelakaan kerja, pekerja akan mendapatkan manfaat
tambahan dari JKK yaitu JKK-Return to Work (JKK-RTW).
Manfaat tambahan ini memberikan pelatihan kepada pekerja
yang mengalami cacat total tetap karena kecelakaan
kerja agar yang bersangkutan dapat kembali bekerja
dengan keterampilan baru yang didapat selama pelatihan.
Dengan begitu, risiko kehilangan mata pencaharian karena
kecelakaan kerja dapat diminimalisir.
Pada program Jaminan Kematian (JK) akan melindungi
pekerja dari risiko meninggal dunia yang tidak ada kaitannya
dengan kecelakaan kerja. Ahli waris yang sah dari pekerja
yang meninggal dunia berhak untuk mendapatkan santunan
sebesar Rp 21 juta dengan premi iuran hanya sebesar 0,3%
dari penghasilan yang dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk
mengurangi dampak dari risiko sosial yang terjadi karena
kehilangan salah satu anggota keluarga.
Program lainnya adalah program Jaminan Hari
Tua (JHT), merupakan program pilihan yang diberikan
kepada pekerja BPU. Program ini diperuntukkan agar
para pekerja BPU nantinya memliki bekal tabungan di hari
tua. Melalui program ini, pekerja BPU dapat menikmati
seluruh hasil premi yang disetorkan, berikut dengan hasil
pengembangan yang menarik untuk bekal di masa tua, di
mana produktivitas sudah mulai menurun dan kebutuhan
hidup semakin meningkat. Oleh karena itu, melalui program
JHT, pekerja BPU dapat meminimalisir risiko hari tua yang
rentan terhadap risiko sosial.
Upaya lain yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk
memberikan kemudahan dalam hal layanan dan informasi
kepada pekerja BPU adalah dengan mulai meluncurkan
aplikasi online, kerjasama Perbankan serta Payment-point
Online Banking (PpOB). Aplikasi online bertujuan untuk
memberikan akses yang mudah kepada masyarakat melalui
aplikasi berbasis web dan mobile application yang mudah
digunakan (user friendly).
Sementara itu, kerjasama dengan Perbankan dan
fasilitas PpOB memberikan kemudahan kepada peserta
program BPU BPJS Ketengakerjaan dalam melakukan
pembayaran iuran melalui bank serta mitra kerjasama BPJS
Ketenagakerjaan yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini
tidak lain untuk dapat memberikan pelayan yang maksimal
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kepada peserta serta akses informasi kepada seluruh
masyarakat terhadap perlindungan yang diberikan BPJS
Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di Indonesia.
Menurut Kepala Biro Pengembangan Informasi
Teknologi BPJS Ketenagakerjaan, Romi Erfianto, pihaknya
secara teknologi telah bekerja sama dengan sejumlah bank.
Kerja sama ini memberikan kemudahan dalam pembayaran
iuran peserta di BNI, Mandiri, Bukopin, BTN dan BRI. Romi
Erfianto menambahkan, hampir 85 persen peserta BPJS
Ketenagakerjaan sudah menggunakan virtual akun.
Selain itu, untuk lebih memberikan kemudahan akses
baik pendaftaran maupun pembayaran iuran bagi pekerja
bukan penerima upah (BPU), BPJS Ketenagakerjaan telah
menandatangani kerja sama dengan lima mitra perbankan
dan non-bank serta satu operator telekomunikasi. Menurut
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya,

diharapkan dengan adanya program ini dapat memberikan
kemudahan bagi pekerja BPU sehingga mereka bisa
mendaftarkan langsung dan membayar iuran melalui
perbankan dan non-perbankan.
Kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan 12
mitra kerja di antaranya kalangan perbankan yakni BRI, BTN,
BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan mitra non-perbankan
di antaranya PT Fusindo Soka, PT Bakoel Nusantara, PT
Niagaprima Paramitra, PT Butracotama Sentosa, PT Design
Jaya Indonesia, PT Sarana Pactindo dan satu operator
telekomunikasi yakni Indosat.
Dengan adanya kemudahan akses layanan tersebut
memungkinkan para pekerja BPU dapat mendaftarkan diri
dan membayar iuran melalui perbankan, non-perbankan
dan operator telekomunikasi dengan menunjukkan
KTP elektronik. Selain itu, pekerja BPU juga dapat
mendaftarkan diri dan membayar iuran melalui kantor BPJS
Ketenagakerjaan terdekat dengan tempat tinggal peserta.
Pendaftaran juga bisa dilakukan secara online melalu laman
resmi BPJS Ketenagakerjaan.n
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Resensi

JAMINAN SOSIAL

Bagi Pekerja Sektor Informal
Secara nasional, proporsi tenaga kerja sektor informal di Indonesia
masih cukup besar, yaitu mencapai sekitar 70 persen dari total seluruh
tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor informal dalam
penyerapan tenaga kerja di Indonesia sangat berarti. Tetapi, kondisi
kesejahteraan pekerja sektor informal secara umum masih jauh dari
memadai.

Detail Buku
Jaminan Sosial
Bagi Pekerja Sektor Informal
Penulis
: Soewartoyo, dkk.
(Penyunting)
Halaman
: xvi + 136 hlm;
Dimensi
: 14 x 21 cm
ISBN
: 978-602-7664-04-3

Kondisi perekonomian yang belum mampu
menciptakan kesempatan kerja di sektor formal,
semakin meningkatkan jumlah pekerja sektor
informal. Oleh karena itu pemerintah perlu
melakukan penanganan serius dan intensif,
mengingat pekerja sektor ini relatif belum
terlindungi, tidak terorganisir, dan cenderung
termarjinalkan.
Selaras dengan tingkat pendidikan mereka
yang rendah mapun sifat pekerjaannya, mereka
juga kurang memperoleh perlindungan di bidang
ketenagakerjaan. Semakin rendah pendidikan,
semakin terbatas keterampilan dan jenis pekerjaan
seseorang. Implikasinya berupa produktivitas yang
rendah.
Tidak terbantahkan, bahwa mereka yang
berkecimpung di pekerjaan sektor informal
berkaitan dengan kemiskinan. Maka, bagaimana
cara untuk menyertakan mereka dalam jaminan
sosial tenaga kerja adalah PR (pekerjaan rumah)
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bersama, antara pemerintah dan institusi-institusi
terkait lainnya, agar mereka semua dapat ter-cover.
Mengutamakan kebijakan perlindungan sosial
bagi pekerja sektor informal merupakan bagian dari
kebijakan pemenuhan hak azasi manusia. Meskipun
sektor informal terus memberikan kontribusi
besar terhadap penyerapan tenaga kerja, namun
mengikutkan mereka dalam jaminan sosial tetap
merupakan sesuatu yang sulit.
Buku Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor
Informal yang di tulis oleh Soewartoyo dkk,
merupakan kumpulan tujuh tulisan ilmiah popular
mengenai jaminan sosial untuk pekerja sektor
informal dari berbagai aspek – sudut pandang.
Tulisan pertama dengan topik Urgensi Kajian
Jaminan Sosial pada Pekerja Sektor Informal di
Indonesia, penulisnya Soewartoyo menyampaikan
pesan bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial
merupakan bagian penting untuk segera/mendesak
dilaksanakan dalam kebijakan penanggulangan
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kemiskinan di Indonesia.
Selanjutnya, tulisan kedua penulisnya Daliyo
dan Triyono mengambil tema Sosio-Demografi dan
Akses Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Surabaya,
yang menyoroti aspek tatanam kemasyarakatan,
mulai dari jumlah penduduknya, tingkat sosialnya,
angka kemiskinan, macam atau jenis pekerjaan,
serta karakteristik masyarakat Kota Surabaya.
Pada tulisan ketiga, dengan judul Aspek Sosial
Pekerja Sektor Informal Kota Surabaya, penulisnya
Triyono menyoroti aspek sosial pekerja sektor
informal yang identik dengan kemiskinan di Ibu
Kota Jawa Timur. Mereka umumnya memiliki tingkat
pendidikan rendah, makin rendah pendidikan makin
rendah tingkat keterampilan, dengan wawasan
yang sempit. Tidak mengerti cara agar usahanya
bisa berkembang.
Berikutnya, tulisan ke empat oleh Fadjri Alihar,
dengan mengusung tema Karakteristik Pekerja
Sektor Informal di Kota Surabaya. Penulis, melihat
pekerja di sektor informal memiliki sifat dasar yang
apatis, kurang gigih, ada sifat malas, dan patah
semangat –pasrah. Sifat buruk harus diubah, melalui
pelatihan dan memotivasi mereka agar menjadi
pekerja informal yang handal.
Sedangkan tulisan ke lima, judulnya Kebijakan

Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal
di Indonesia, ditulis oleh Titik Handayani, yang
menyampaikan aspek kebijakan – peraturan
perundangan yang melandasi upaya perlindungan
sosial bagi tenaga kerja di sektor informal.
Perlindungan sosial merupakan hak azasi setiap
anak bangsa yang merupakan amanah UUD 45.
Pada tulisan ke enam, berjudul Kesiapan
Pekerja Sektor Informal terhadap Program Jaminan
Sosial, penulisnya Nawawi membahas bahwa
mengajak para pekerja di sektor Informal untuk
menjadi peserta Jaminan Sosial, tidak bisa instan
– para pemangku kepentingan harus pro aktif
menyuluh akan manfaat perlindungan sosial dan
memberdayakan mereka, bilamana perlu dipancing
dengan bantuan kepesertaan awal.
Dan tulisan terakhir dirangkum oleh Soewartoyo,
mengakat judul Peluang Perluasan Keikutsertaan
Program Perlindungan Tenaga Kerja. Si penulis
memaparkan bahwa jumlah pekerja sektor informal,
jauh lebih besar ketimbang pekerja formal –
mencapai sekitar 70 juta orang, mayoritas mereka
adalah pengusaha kecil dan Mikro, yang juga harus
memperoleh perlindungan sosial. Sebuah peluang
sekaligus tantangan. n

Komentar Pembaca
H Maliki Sugito, (Ketua Serikat Pekerja Informal Indonesia)
Setelah membaca buku ini kita akan disadarkan, betapa penanggulangan kemiskinan tidak
bisa hanya melalui pemberian kredit dan pelatihan saja, tapi perlu juga perlindungan sosial
untuk mereka.
Buku ini sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan, di
dalam upaya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal. Sangat sedikit
buku yang membahas kemiskinan dari perspektif perlindungan sosial.

Hisar Siregar (Pakar Ketenagakerjaan USU).
Kondisi tenaga kerja formal dan informal dapat menjadi sinyal suatu perekonomian negara.
Namun, tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis
pekerjaan tanpa ada perlindungan negara.
Perumus kebijakan, dosen, mahasiswa dan aktivis penanggulangan kemiskinan layak
membaca buku ini. Sehingga mereka memiliki wawasan dalam mensosialisasikan kepada para
pekerja sektor informal pentingnya jaminan sosial terutama pada kaum wanita dan anakanaknya, karena sangat rentan untuk jatuh sangat miskin.
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Relasi

Saut P. Hutagalung,
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nelayan Sangat Membutuhkan

Jaminan Kecelakaan Kerja

U

ntuk meningkatkan kesejahteraan dan ilmu
pengetahuan nelayan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) mengadakan beberapa
program edukasi dan pelatihan. “Selama ini
kami sudah memberikan berbagai edukasi
kepada nelayan. Program edukasi yang diberikan kepada
nelayan, berupa pelatihan dan penyuluhan seperti membaca
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peta. Dan untuk para ibu nelayan, kami juga memberikan
pelatihan membuat kue dan bagaimana cara pengolahan
ikan, ucap Saut P. Hutagalung, Direktur Direktorat Jenderal
(Dirjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut Saut, sapaan akrabnya, terdapat dua program
KKP dalam memberikan edukasi kepada nelayan, yakni
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Relasi
program penyuluhan yang dilakukan secara rutin dan
teratur, dan program kegiatan pelatihan yang dilakukan
secara berkala. Kami pun selalu melakukan monitoring
terhadap kedua program tersebut. Selama ini, program
tersebut berjalan dan sudah dinilai berhasil.
Bagiamana cara para nelayan dapat mengikuti program
KKP tersebut? Saut menjelaskan, setiap pemerintahan
daerah (Pemda) mengirimkan perwakilan nelayan untuk
diberikan program edukasi, dan program pelatihan. Karena,
KKP tidak dapat menjangkau semua nelayan di Indonesia
untuk diberikan edukasi dan pelatihan. Selain itu, program
edukasi kepada nelayan sesuai dengan aspirasi nelayannya.
Jadi program edukasi tersebut, sesuai yang dibutuhkan
para nelayan. “Agar tahu edukasi apa yang dibutuhkan, kami
selalu komunikasikan dengan Pemda setempat maupun
asosiasi atau organisasi nelayan yang ada,” terangnya.
Lalu
bagaimana
dengan
keselamatan para nelayan dalam
bekerja mencari ikan, apa tanggapan
KKP
dengan
program
Bukan
Penerima Upah (BPU) dari BPJS
Ketenegakerjaan yang membidik
para
nelayan
untuk
menjadi
pesertanya serta apa harapannya.
Saut Hutagalung memaparkannya
kepada Majalah Bridge di acara
kegiatan sosial di Muara Pantai
Karangsong,
Desa
Karangsong,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Berikut petikannya.
Bagaimana menurut Anda dengan
keselamatan nelayan saat mencari
ikan di laut?
Menurut
saya,
keselamatan
nelayan dalam mencari ikan di laut
harus menjadi perhatian pemerintah
pusat, pemerintah daerah serta
pihak-pihak yang terkait.

Apakah program BPU dari BPJS Ketenagakerjaan sangat
berguna bagi nelayan?
Saya sangat bersyukur dengan adanya program BPU
BPJS Ketenagakerjaan, karena sangat berguna bagi nelayan.
Dengan adanya program BPU ini, menunjukan, semakin
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Apakah nelayan perlu untuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan?
Nelayan memang sangat membutuhkan jaminan
kecelakaan kerja, karena kondisi pekerjaannya yang berisiko
tinggi. Selain itu, para ne;ayan juga membutuhkan jaminan
pensiun untuk masa hari tuanya.
Apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung
program BPJS Ketenagakerjaan
ini?
Kita mendukung dan akan
men-cover BPJS Ketenagakerjaan
untuk bisa mengajak nelayan untuk
mendaftar menjadi peserta. Apalagi
ada nelayan yang tinggal di pulaupulau yang sulit dijangkau, jadi
kita dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan akan membantu
agar nelayan di pulau-pulau bisa
mendaftar juga.

Saya sangat bersyukur
dengan adanya
program BPU BPJS
Ketenagakerjaan,
karena sangat berguna
bagi nelayan. Dengan
adanya program
BPU ini, menunjukan,
semakin banyaknya
pihak-pihak yang peduli
terhadap nelayan.

Apa tanggapan Anda, terkait dengan program BPU BPJS
Ketenagakerjaan yang membidik para nelayan untuk
masuk menjadi peserta?
Saya fikir, rencana BPJS Ketenagakerjaan mengajak
nelayan untuk mendaftar menjadi peserta BPJS
Ketenegakerjaan dalam program BPU sangat bagus.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
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banyaknya pihak-pihak yang peduli terhadap nelayan.
Dan saya sangat mendukung upaya tersebut. Kami
sangat mendukung program Bukan Penerima Upah (BPU)
BPJS Ketenagakerjaan yang membidik para nelayan untuk
menjadi pesertanya. Apalagi program ini dalam rangka
melindungi nelayan dari risiko kecelakaan kerja saat melaut
mencari ikan.

Apa target KKP dari program BPU
ini?
Targetnya,
semua
nelayan
bisa
menjadi
peserta
BPJS
Ketenagakerjaan.

Apa harapan Anda?
Saya harap supaya semua
nelayan bisa menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang selama ini hanya beberapa nelayan
yang mampu saja yang bisa mendaftar. Seperti anak buah
kapal (ABK) kapal ikan juga merupakan nelayan. Jadi saya
harap, BPJS Ketenagakerjaan juga membidik ABK untuk
menjadi pesertanya.
Apakah program BPU BPJS Ketenagakerjaan sudah
berjalan?
Saat ini, program BPU dari BPJS Ketenagakerjaan
bagi nelayan yang bekerja sebagai ABK dalam proses dan
mudah-mudahan bisa segera terealisasikan segera. Apalagi
ini merupakan program nasional yang tentu harus kita
dukung bersama untuk menyukseskannya. n
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Tips

MENCARI KERJA
DENGAN EFEKTIF

Tanyalah ke sebagian besar pencari kerja tentang apa saja yang sudah
mereka lakukan. Anda pasti akan banyak mendengar hal seperti ini: aku
(akan) mendapatkan pekerjaan bulan depan atau aku mengirim puluhan
surat lamaran setiap minggu.

S

ecepat itukah pekerjaan bisa dicari?
Rasanya tidak. Kini melamar kerja sudah
jauh lebih praktis karena tinggal mengklik
tombol kirim di surat elektronik yang
Anda pakai. Melamar ke ratusan perusahaan tidak
perlu mengeluarkan banyak biaya seperti halnya
mengirim dengan hardcopy.
Atau Anda bisa datang ke JobFair yang sering
diadakan di gedung pertemuan atau di kampus
tertentu. Di situ, pencari kerja akan dapat langsung
melakukan wawancara singkat sambil menyerahkan
berkas yang diperlukan.
Tapi pekerjaan tidak akan datang jika Anda
menulis lamaran dan CV yang terlalu umum. Jadi,
tetapkan pekerjaan apa yang Anda minati. Berikut
adalah empat langkah yang tak cuma menggiring
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Anda ke pekerjaan baru, tapi ke pekerjaan impian.
1. Buat daftar perusahaan yang ingin Anda masuki.
Melamar dengan membabi buta pada setiap
surat elektronik HRD yang pasang iklan di surat
kabar mungkin akan mendapatkan beberapa
respon. Tapi apa artinya sebuah respon jika ternyata
Anda tak mungkin bekerja di kantor itu karena
berbagai faktor, misalnya lokasi kantor yang terlalu
jauh, gaji yang tak sesuai harapan, atau keahlian
yang tidak memadai untuk posisi yang Anda lamar?
Lebih baik cari pekerjaan yang betul-betul Anda
sukai dan mampu Anda lakukan, dan buatlah daftar
kantor yang ingin dilamar. Sesuaikan surat lamaran
dengan posisi yang akan dimasuki.
2. Tetaplah berjejaring.
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Tips
Anda tahu networking itu penting. Bergabunglah
dengan komunitas yang sekiranya mendukung karir Anda
di masa depan. Misalnya Anda ingin menjadi seorang
humas di sebuah perusahaan kelas A, Anda bisa mencari
grup sejenis di internet. Komunitas dan media sosial dapat
memaksimalkan kesempatan Anda untuk terekspos. Anda
tinggal menunggu waktu dan tempat yang tepat.
Lakukan self-promote dengan tepat tanpa meninggalkan
kesan bahwa Anda sedang menyombongkan diri. Jika akun
media sosial Anda penuh dengan
foto-foto pemandangan atau selfie
dengan latar luar negeri, Anda dapat
menyebutkan bahwa petualangan
yang mengasyikkan itu bisa didapat
dengan biaya minimal. Dengan
demikian Anda akan menciptakan
impresi sebagai seorang petualang
cerdas yang efisien bagi mereka yang
menatap foto-foto Anda.
3. Beritahu teman-teman dekat.
Jangan lupa untuk merangkul
orang-orang yang kini berada di
jaringan kerja Anda. Mereka telah
tahu tentang Anda. Katakan apa
yang Anda cari, agar jika mereka
mendengar ada kesempatan yang
tepat untuk Anda, mereka akan
mengontak Anda. Jangan malu
untuk memberi tahu mereka. Karena ada kemungkinan,
lewat merekalah pekerjaan yang Anda impikan akan datang
menghampiri.
Atau jika selama ini Anda adalah sosok yang jujur, sangat
teliti, dan bisa dipercaya, khususnya
jika menyangkut masalah keuangan,
mungkin sahabat atau kerabat
Anda dapat merekomendasikan ke
perusahaan yang sedang mencari
orang yang tepat untuk mengurus
administrasi keuangan.
4. Tetaplah sibuk
Di samping mencari jejaring yang
potensial, tetaplah menyibukkan
diri dengan berbagai aktivitas yang
dapat menguatkan lamaran Anda,
dan membantu bertemu dengan
orang-orang yang potensial dapat
membantu Anda. Jadi relawan,
misalnya, memberi Anda sesuatu
yang positif saat wawancara. Jadi
Anda bisa berinteraksi dengan
orang-orang cerdas. Hal serupa
adalah terlibat dengan organisasi
profesional yang dapat sangat

bernilai bagi pencarian kerja Anda, membuka pintu untuk
kesempatan yang tepat dan membantu Anda tampak
seperti profesional baru, yang menurut industri tertentu,
Anda layak untuk jadi pimpinan.
Misalkan Anda seorang pencinta buku, Anda dapat
melakukan koordinasi dengan teman-teman yang punya
minat baca untuk membagikan buku-buku bekas dengan
membuka perpustakaan gratis di tempat-tempat yang
membutuhkan. Atau bisa juga Anda rajin mengadakan
acara donor darah bersama teman-teman
yang punya kepekaan sosial tinggi.
Kondisi bisnis di masa kini makin
menuntut dan makin kompetitif. Perusahaan
yang mencari karyawan tentu akan mencari
kandidat terbaik untuk mengisi lowongan
yang tersedia. Jika Anda memiliki ketrampilan
lain, misalnya desain grafis, yang mungkin
tidak disyaratkan di posisi staf keuangan
yang Anda lamar, hal ini akan menjadi nilai
lebih bagi perusahaan. Keunggulan ini dapat
membuat Anda memenangkan persaingan
dengan pelamar lain, hingga akhirnya Anda
yang diterima.
Mencari kerja menuntut Anda untuk lebih
dari sekedar duduk di depan komputer dan
mengirim resume. Yang paling penting, Anda
harus tetap aktif, dan mencari keberuntungan
Anda sendiri. Bidik kantor yang tepat,
fokuskan dengan usaha-usaha jejaring Anda, dan tetaplah
maju. Niscaya semua usaha yang Anda lakukan akan
terbayar.n

Anda tahu networking
itu penting.
Bergabunglah dengan
komunitas yang
sekiranya mendukung
karir Anda di masa
depan. Misalnya Anda
ingin menjadi seorang
humas di sebuah
perusahaan kelas A,
Anda bisa mencari grup
sejenis di internet.
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HR
Clinic
Tentang Pengasuh Rubrik:
Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris
Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku
Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis
dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang
tersertifikasi Senioir Professional in Human Resource (SPHR) dari
Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.

Salam kenal Pak Brian,
Saya seorang manajer keuangan
sebuah
perusahaan
keuangan,
nama saya Budiman. Posisi saya
mengharuskan saya bertemu dengan
banyak orang seperti client, pemilik
modal, instansi pemerintah dan lainlain. Background saya dari akunting
dan saya terbiasa di belakang meja,
sehingga masih belum percaya diri
bertemu banyak orang, terutama
ketika bertemu orang-orang yang
lebih sukses, kaya dan pejabat. Saya
membutuhkan nasihat bagaimana
menjadi lebih percaya diri dari Pak
Brian.

Orang percaya diri meyakini
kemampuan
dan
bakat
yang
dimilikinya. Anak yang mengatakan
bahwa “saya bisa matematika” akan
bersemangat belajar dan mengerjakan
soal matematika sehingga memperoleh
nilai baik. Anak yang mengatakan “saya
tidak bisa matematika” akan ketakutan
sebelum belajar, akhirnya dia enggan
belajar dan memperoleh nilai yang
kurang baik. Yang berkata gagal akan
gagal, yang berkata berhasil akan
berhasil. Berikut beberapa kiat untuk
meningkatkan percaya diri seseorang:

• Percaya pada impian-impin besar,
berpikir sukses bukan gagal.

Jawab:
Salam
kenal
Pak
Budiman,
penyataan Bapak tentang masih belum
percaya diri sudah tepat Pak, karena
semakin terbiasa berinteraksi dengan
orang-orang baru dan berbagai
kalangan akan membuat Bapak lebih
percaya diri.
Percaya diri yaitu yakin pada
kemampuan diri sendiri. Orang yang
percaya diri memiliki kesadaran yang
kuat tentang harga dan kemampuan
diri sendiri. Kata favorit mereka yaitu
“saya bisa!”. Orang percaya diri berani
menunjukkan keberadaannya, mereka
tidak sembunyi di sudut ruangan.
Mereka menghargai diri sendiri, dengan
demikian orang lain juga menghargai
mereka. Dalam lingkungan kerja, orang
yang percaya diri berani menyatakan
pendapat walau tidak popular.
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•Bertindaklah menghadapi ketakutan,
misalnya memperbaiki penampilan
bila malu karena penampilan atau
belajar lebih giat bila takut gagal
ujian.
•Tanamkan suatu gambaran pada
benak tentang sosok diri anda yang
berhasil.
•Ucapkan sugesti diri peneguhan
seperti “saya bisa melakukannya!”,
“saya bisa matematika!” atau “saya
dapat presentasi dengan hebat!”
•Setiap kali pikiran negatif timbul,
munculkan suatu pikiran positif
untuk membatalkannya. Berpikirlah
tentang keberhasilan, bukan
kegagalan.
•Jangan takut pada orang banyak,
orang lain juga manusia biasa
yang mirip dengan anda walau

tampak percaya diri sering sama
takutnya dengan anda. Berhenti
membandingkan kekurangan anda
dengan kelebihan orang lain.
•Pelajari asal mula perasaan inferior
dan atasi masalah psikologis Anda.
Bila anda sering ejek saudara anda
ketika saat masih kecil, maafkan
mereka dan bangunlah diri anda
yang sejati, yang terbaik.
•Berserah diri bedoa mohon
kekuatanNya
•Terimalah diri anda apa adanya,
maka orang lain juga akan menerima
anda.
•Banggalah pada diri sendiri, apa yg
anda lakukan, dimana anda bekerja.
Jangan menyesali posisi anda dalam
hidup ini.
•Atasi kuatir, anda lebih baik dari
yang anda kira. Hindari berpikir
terlalu serius tentang diri sendiri, toh
orang lain lebih memperhatikan diri
mereka sendiri.
•Bersyukur bukan hanya atas apa
yang anda miliki, tapi juga atas
kekurangan anda. Karena kelebihan
dan kekurangan andalah yang
membentuk diri anda sampai saat
ini.
•Setiap kekurangan merupakan
potensi untuk berkembang. Kita
belajar bukan hanya sampai kita
merasa diri kita sempurna, tapi kita
akan terus belajar seumur hidup.
Demikian kiat-kiat untuk menjadi
percaya diri, semoga bermanfaat!

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

7/10/2015 5:58:24 PM

News
Feed

BPJS
KETENAGAKERJAAN
JUGA UNTUK PEKERJA INFORMAL
BPJS Ketenagakerjaan tak hanya peduli pada karyawan
kantoran atau buruh yang bekerja di perusahaan
manufaktur. Pekerja informal, yang merupakan pekerja
BPU (Bukan Penerima Upah) seperti pedagang pasar,
petani, nelayan, pengojek, penyapu jalan pun dilayani
dengan baik.

U

ntuk pekerja BPU, BPJS Ketenagakerjaan
memiliki program Jaminan Kecelakaan kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan
Hari Tua (JHT), apabila terjadi resiko sosial pada
diri pekerja, seperti kecelakaan kerja, kecelakaan kerja yang
mengakibatkan pekerja meninggal dunia, kematian biasa
maka pekerja maupun ahli warisnya akan mendapatkan
ganti rugi pengobatan, kalau sampai meninggal dunia
ahli warisnya mendapatkan santunan. Begitu pula dengan
Jaminan Hari Tua (JHT), pekerja akan mendapatkan
tabungan yang dapat diambil ketika memasuki usia pensiun
atau sudah tidak bekerja kembali dengan usia kepesertaan
yang telah ditentukan.
BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan
mitra seperti perbankan dan outlet-outlet untuk
memudahkan pekerja BPU melakukan pendaftaran. Menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan itu mudah dan bisa dimana
saja, bahkan bisa dilakukan secara online melalui website,
ponsel, maupun ATM.
BPJS Ketenagakerjaan di berbagai daerah giat
menyosialisasikan program ini pada para pekerja BMU.
Bupati Kabupaten Bandung Dadang Nasser menyatakan
komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja
informal.
Di Madura, sosialisasi ini dilakukan untuk memperluas
kepesertaan, termasuk nelayan, pedagang, dan petani di
Desa Batah Barat. Kini sudah ada sekitar 460 orang yang
mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
Di Indramayu, Bupati Indramayu telah mengeluarkan
surat instruksi Bupati nomor 4 tahun 2014 terkait
penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan di
Kabupaten Indramayu.
Dalam sebuah kesempatan sosialisasi di Pasar
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Horas, Jalan Merdeka Pematang Siantar di bulan Mei lalu,
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar
Nurmansyah melakukan pendekatan simpatik dengan
membagikan sarapan nasi bungkus pada para pedagang
dan masyarakat, dengan menyerahkan brosur “Jamsostek
kini BPJS Ketenagakerjaan”, dan manfaat program BPJS
Ketenagakerjaan.
Asri Basir, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi
Tengah, mengatakan dari jumlah tenaga kerja informal
sekitar 600.000, baru ada sekitar 15.000 orang yang
mendaftar. Untuk mendukung pertumbuhan peserta, akan
dibuka enam kantor cabang perintis baru di Donggala,
Parigi Moutong, Poso, Tojo Unauna, Morowali dan Buol.n

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi memberikan
sosialisasi kepada para pedagang di kawasan Pasar Ibuh
Kota Payakumbuh, Minggu (22/3).
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TELAH BEROPERASI PENUH

epat 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan
beroperasi penuh dalam menjalankan
fungsinya sebagai badan penyelenggara
jaminan sosial di Indonesia. Sebagai
salah
satu
persiapannya,
BPJS
Ketenagakerjaan telah mendirikan 11 kantor wilayah,
121 kantor cabang, 203 kantor perintis di seluruh
Indonesia. Dengan adanya upaya persiapan
yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan
tersebut, diharapkan bagi perusahaan yang belum
mendaftarkan karyawannya pada program BPJS
Ketenagakerjaan agar segera mendaftarkan pada
kantor cabang terdekat.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
(Jokowi), secara langsung yang meresmikan BPJS
Ketenagakerjaan beroperasi penuh. “Khusus bagi
pekerja informal misalnya nelayan dan petani,
keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat
penting untuk melindungi mereka,” ucap Jokowi
dalam acara peresmian beroperasi penuh BPJS
Ketenagakerjaan di Cilacap, Jawa Tengah medio 30
Juni 2015 lalu.
Pada
acara
peresmian
tersebut,
BPJS
Ketenagakerjaan juga memberikan stimulus iuran
selama tiga bulan kepada 5.000 nelayan, dan
sebanyak 2.500 alat tangkap ramah lingkungan bagi
31 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn
G. Masassya mengatakan, per 1 Juli tahun ini, BPJS
Ketenagakerjaan akan memiliki empat program,
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yaitu Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan
Pensiun.
Untuk program Jaminan Pensiun, lanjut Elvyn,
besaran iurannya disepakati 3 persen dari gaji
pokok karyawan, dengan porsi pembagiannya, 2
persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen
dibayarkan oleh pekerja. “Dengan adanya Jaminan
Pensiun ini diharapkan perlindungan dasar yang
diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan
semakin menyeluruh” ujarnya.
Selain resmi beroperasi penuh 1 Juli 2015,
BPJS Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan baru
selain penambahan program Jaminan Pensiun (JP)
juga dalam perubahan pencairan JHT yang salah
satu syaratnya adalah pekerja berhenti bekerja
sebelum usia 56 tahun yang telah memenuhi masa
kepesertaan 10 Tahun dapat dicairkan dengan
catatan
presentasi yang dicairkan tidak bisa
sekaligus tetapi 10 persen dari jumlah saldo JHT
dan 30 persen untuk membantu biaya kepemilikan
rumah, dan tidak bisa diambil keduanya, sisanya
dapat diambil ketika pekerja berusia 56 tahun atau
meninggal dunia atau cacat total tetap.
Sebagaimana
diketahui,
Penyelenggaraan
Jaminan Sosial di Indoensia diatur dalam UU RI No.
3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Oleh karena itu, pekerja wajib mengikuti program
jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

7/10/2015 5:58:58 PM

TAWA
Pekerjaan Sesuai dengan Bidang Studi
Sesudah lulus kuliah di universitas, seorang mahasiswa
fakultas mesin dan alat elektronik coba melamar
pekerjaan di suatu perusahaan.
Bos perusahaan itu sangat puas dengan syarat-syarat
yang dimilikinya dan bermaksud akan menerimanya
sebagai salah seorang pegawainya, maka itu dia
menanyakan lebih lanjut apa saja tuntutannya.
Dia berkata: “Pertama, pekerjaan harus sesuai dengan
jurusan yang saya pelajari; kedua, harus diberi sebuah
kantor khusus yang independen dan ketiga, harus ada
telepon khusus.”

Naik Gaji
Seorang karyawan menghadap ke bosnya. Ia berkata
dengan serius, “Bapak sebaiknya menaikkan gaji saya,
sekarang juga.”
Atasan: Apa alasannya?” tanya si bos dengan sinis tanpa
menoleh sedikit pun
Karyawan: Perlu Bapak ketahui, sekarang ini sudah ada lima
perusahaan besar dan bonafid yang sedang mengejarngejar saya.”
kali ini si atasan menoleh. Dengan penasaran ia bertanya,
“Oh, ya? Perusahaan apa saja itu?” tanyanya dengan nada
cemas
karyawan;Citibank, PAM, PLN, TELKOM, dan terakhir BTN.”
Atasan: gguuuubrakkkkk….%^&(*^%^$
Sekretaris Tidak Mau Menjawab Telepon

Sekretaris Baru
Bos sangat jengkel dengan sekretaris barunya. Dia
mengabaikan mengangkat telepon ketika berdering.
“Anda harus menjawab telepon,” katanya kesal.
“Baiklah,” jawabnya, “tapi rasanya konyol. Sembilan dari
sepuluh telepon adalah untuk Anda!”
Kecepatan Maksimal di Tempat Parkir
Sebuah perusahaan besar sedang mengadakan seminar
pelatihan dan keamanan bagi karyawannya.
“Apakah ada yang tahu,” tanya petugas keamanan ruangan
yang penuh dengan karyawan, “berapa batas kecepatan di
tempat parkir kita?”
Keheningan panjang terjadi dan terputus ketika salah satu
pegawai berujar,
“Itu tergantung. Maksud Anda kecepatan ketika datang
untuk bekerja atau kecepatan ketika pulang?”
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Setelah berpikir sejenak, sang bos menyanggupi akan
memenuhi semua tuntutan itu.
Hari berikutnya, waktu mahasiswa itu datang ke kantor
untuk mulai bekerja barulah jelas bahwa pekerjaannya
ialah mengoperasikan lift

Cara Menaikkan Harga Saham
Pada suatu hari, Manajer Umum sebuah perusahaan
memanggil kepala humasnya ke kantor: “Dengarkanlah
omonganku baik-baik, ada orang bermaksud membeli
perusahaan kita. Aku sekarang minta kamu segera
berdaya upaya meningkatkan harga saham kita supaya
mereka tidak mampu membelinya. Aku tak peduli kamu
akan menggunakan cara apa, asal bisa mencapai tujuan
ini ya bolehlah!”
Hari keduanya, harga saham perusahaan itu telah naik 5%,
dan hari ketiganya, naik lagi sebanyak 5%.
Manajer Umum merasa sangat puas, kemudian menanya
si kepala humas itu: “Lho, hasilnya kok begitu cepat dan
mencolok? bagaimana caranya?”
“Aku telah menyebarkan sebuah kabar fiktif.”
“Kabar fiktif apa?”
“Aku mengatakan Pak Manajer segera akan meletakkan
jabatannya.”
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SOSIALISASI MASIF
DI KOTA TUA JAKARTA
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Grogol melakukan
sosialisasi masif di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Sosialisasi
ini bertujuan antara lain untuk menjalin dan membina hubungan
yang baik dengan pihak internal dan eksternal.

B

PJS Ketenagakerjaan terus melakukan
sosialisasi secara masif untuk lebih
mendekatkan diri dengan masyarakat.
Sosialisasi yang dilaksanakan beberapa
waktu lalu dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaa
Kantor Cabang Grogol, Jakarta Barat. Sosialisasi
dilaksanakan di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
Sosialisasi ini bertujuan untuk mengarahkan
dan mengendalikan komunikasi institusi dengan
pihak internal dan eksternal, serta untuk
mengimplementasikan program tanggung jawab
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sosial lingkungan (TJSL). Selain itu, menurut
Kepala Kantor Cabang Grogol Alief Fauzi, SH. MM.
AAAIJ, sosialisasi tersebut juga untuk menjalin dan
membina hubungan baik dengan pihak internal dan
eksternal. Sosialisasi juga untuk menciptakan tata
kelola informasi yang handal dan sistimatis sebagai
bagian dari penciptaan citra positif institusi bagi
para pemangku kepentingan.
Menurut Galuh Santi Utari dan Wisnu Adi
Setiyono, pelaksana sosialisasi, sejumlah kegiatan
telah dilaksaksanakan dalam sosialisasi tersebut.
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Tanya
saya
Pertama, memberikan support untuk mengkomunikasikan
dalam rangka sosialisasi dan edukasi program BPJS
ketenagakerjaan. Kedua, memberikan sosialisasi Brand
Awareness BPJS Ketenagakerjaan dan program BPJS
Ketenagakerjaan kepada sektor peserta penerima upah
dan bukan penerima upah. Ketiga, membuat souvenir
untuk diberikan kepada pendaftar BPJS Ketenagakerjaan,
yaitu antara lain: T-Shirt Team Sosialisasi, Payung
Giveaway, T-Shirt Giveaway, Jam Dinding Giveaway, Tas
Kanvas Giveaway, Stiker Giveaway, pembuatan Booth
BPJS Ketenagakerjaan, serta Nametag Crew Tanya Saya.
Souvenir tersebut dapat digunakan untuk sosialisasi
masif 2015 setiap bulannya untuk menarik peserta agar
mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.
Sosialisasi tersebut dapat meningkatkan optimalisasi
sosialisasi dan edukasi UU BPJS dan Peraturan
Pelaksanaannya serta Program BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan optimalisasi
kepercayaan stakeholders, mitra strategis dan masyarakat,
serta optimalisasi Brand Engagement kepada pihak internal
dan eksternal.
Dari kegiatan sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan
pelaksanaan program komunikasi dan pencitraan,
peningkatan brand equity pada media massa, peningkatan
kepesertaan dan pelayanan. Selain itu, juga perlu terus
ditingkatkan profesionalitas insan BPJS Ketenagakerjaan,
serta peningkatan kerjasama kepada pihak Pemerintah
setempat untuk sosialisasi bersama tentang BPJS
Ketenagakerjaan.
Acara morning café dilaksanakan dengan memberikan
brosur tentang layanan BPJS Ketenagakerjaan serta sarapan
gratis kepada pengunjung. Acara yang bertajuk Tenaga
Kerja Bukan Penerima Upah ini direspon positif warga Kota
Kendari. Hal tersebut terbukti dari banyaknya pengunjung
yang ikut meramaikan sosialisasi layanan yang diantaranya
menyediakan sesi foto di booth yang disediakan. Hasil foto
kemudian mereka upload di sosial media masing-masing.
Menurut Humas BPJS Ketenagakerjaan Kacab Kota
Kendari Sindbad Okstanza, dalam sosialisasi tersebut
disampaikan program dan manfaat menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan
perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
sehingga masyarakat dapat membedakan keduannya.
Selain itu, juga disampaikan kepada masyarakat Kota
Kendari bahwa untuk mejadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
tidak perlu menunggu untuk bekerja kantoran.
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan pula bahwa pekerja
mandiri atau bukan penerima upah dapat menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja bukan penerima upah yang
dimaksud adalah pekerja pada sektor informasi seperti
pedagang, petani, tukang ojek, nelayan dan sebagainya
yang bukan menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.
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Sementara itu, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Kota Depok dilakukan di Pasar Cisalak,
Kecamatan Cimanggis, pada tanggal 22 Mei 2015.
Sosialisasi ini bertujuan untuk mencari calon peserta BPJS
Ketenagakerjaan Kota Depok dari kalangan pekerja bukann
penerima upah atau pekerja informal.
Sosialisasi ini dilakukan dengan tema “Daftar BPJS
Ketenagakerjaan Dulu Baru Dagang”. Sosialisasi terutama
untuk menambah jumlah peserta dari kalangan pekerja
bukan penerima upah. Menurut Kepala Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Kota Depok, Suhedi, sosialisasi di pasar
dilakukan rutin setiap bulan. Sebelumnya, sosialisasi
digelar di Grand Depok City (GDC) Kota Kembang pada
bulan April 2015. Sosialisasi dilakukan di pasar karena di
tempat tersebut terdapat banyak pekerja bukan penerima
upah (BPU).
Melalui program BPU BPJS Ketenagakerjaan, para
pekerja bukan penerima upah akan mendapatkan Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Sementara, pekerja penerima upah (PPU) selain menerima
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM) juga menerima Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pensiun (JP).
BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan
kepada seluruh pekerja di Indonesia, baik pekerja penerima
upah maupun pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan
penerima upah merupakan kategori pekerja informal yang
bukan menerima gaji atau upah dari pemberi kerja, seperti
pedagang, petani, nelayan, peternak, tukang ojek dan lainlain.
Pendaftaran peserta program BPJS Ketenagakerjaan
diberikan akses yang mudah, cepat, dan pasti. Pendaftaran
dan pembayaran iuran dapat dilakukan secara online
melalui website, ponsel, ATM BNI, BRI, BTN, serta melalui
mitra kerjasama BPJS Ketenagakerjaan. n
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Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

Manfaat
Program
JHT

Jaminan Hari Tua

JKK

Jaminan
Kecelakaan Kerja

Merupakan program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang memberikan penggantian
pendapatan berupa
santunan,
kompensasi,
pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan kerja mulai dari
saat berangkat kerja, didalam lingkungan kerja,
sampai tiba kembali ke rumah termasuk mengalami penyakit akibat kerja.
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja terdiri dari:

1 Biaya Transport

Merupakan program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan sebagai pengganti atas hilangnya
penghasilan tenaga kerja akibat meninggal dunia, cacat
total tetap, atau mencapai usia tua (56 Tahun) dan
penyelenggaraannya dengan sistem tabungan hari tua
yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah
hasil pengembangannya.
Sebelum mengajukan klaim Jaminan Hari Tua, pastikan
Anda memenuhi salah satu kriteria - kriteria dibawah
ini:
a. Mencapai usia 56 Tahun, atau meninggal dunia,
atau cacat total tetap
b. Memenuhi kepesertaan 10 tahun
Selain mendapatkan tabungan di program Jaminan
Hari Tua, Anda juga mendapatkan manfaat layanan
tambahan berupa fasilitas Pembiayaan Perumahan.

a.

Darat/sungai/danau max Rp. 1.000.000

b.

Laut max Rp. 1.500.000

c.

Udara max Rp. 2.500.000

2 Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja

3

a.

Enam bulan I, sebesar 100% X upah sebulan

b.

Enam bulan II, sebesar 75% X upah sebulan

c.

Enam bulan berikutnya, sebesar 50% X upah
sebulan

Biaya Perawatan dan Pengobatan kini menjadi
tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan medis.
Gigi tiruan maksimal Rp. 3.000.000

4 Santunan Cacat:
a.

Sebagian-Tetap :

b.

Total Tetap :
- Dibayarkan sekaligus sebesar:

70% X 80 bulan upah

- Dibayarkan secara berkala atau sekaligus
sebesar:

Manfaat JHT untuk Persiapan Hari Tua dapat diambil
setelah masa kepesertaan Anda 10 tahun dengan
besaran maksimal 10%.
c.
Manfaat JHT untuk Pembiayaan Perumahan dapat
diambil setelah masa kepesertaan Anda minimal 10
tahun dengan besaran maksimal 30%.
Pencairan manfaat diatas hanya dapat dipilih salah satu
untuk Persiapan Hari Tua atau Pembiayaan Perumahan.

% tabel X 80 bulan upah*

Rp. 200.000 X 24 bulan
Kurang Fungsi : % Kurang Fungsi X
% tabel X 80 bulan upah

5 Santunan Kematian yang diakibatkan oleh
kecelakaan kerja:
a. Sekaligus 60% X 80 bulan upah
b.

Berkala Rp. 200.000 X 24 bulan

c.

Biaya pemakaman Rp. 3.000.000

( dapat dibayarkan sekaligus )
Tips :
a. Berdasarkan data 10 tahun terakhir, BPJS
Ketenagakerjaan mampu memberikan hasil
pengembangan dana JHT yang lebih tinggi dari
rata-rata bunga deposito bank.
b. Disarankan untuk benar - benar memanfaatkan
keuntungan ini sampai anda memasuki masa
pensiun agar nilai perlindungan tabungan hari
tua anda maksimal.
c. Pastikan upah yang dilaporkan ke BPJS
Ketenagakerjaan adalah upah yang sebenarnya
dikarenakan akan mempengaruhi hasil yang
akan Anda peroleh pada saat pengajuan klaim
jaminan hari tua.

JKM

Jaminan Kematian

Informasi mengenai tabel kecacatan diatur dalam
PP nomor 14 tahun 1993 yang dapat Anda download pada website kami :
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Jaminan Pensiun
Merupakan program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan ketika tenaga kerja memasuki usia
tua, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli
waris bagi peserta yang meninggal dunia untuk
mengganti pendapatan bulanan serta memenuhi
kehidupan dasar yang layak. Daftarkan nama ahli
waris Anda yang berhak ke BPJS Ketenagakerjaan
secara akurat.
Penerima manfaat pensiun terdiri dari :
a. Peserta
b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah menurut
peraturan perundang-undangan di Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c. Paling banyak 2 (dua) orang anak yaitu anak
kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah;
dan
d. 1 (satu) orang tua terdiri dari ayah kandung, ibu
kandung, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat, atau ibu
angkat.
Manfaat Jaminan Pensiun yang dapat Anda terima
antara lain :
1. Pensiun Hari tua
diterima setelah peserta memasuki usia pensiun
sampai meninggal. Dengan rumus :

Formula = 1% x (masa Iur : 12 bulan) x rata
rata upah tertimbang selama masa Iur
2. Pensiun Cacat
diterima peserta yang cacat total tetap, sampai
meninggal.
Dengan rumus : 100% x formula

6 Biaya rehabilitasi medis diberikan satu kali

3. Pensiun Janda / Duda
diterima ahli waris janda/duda dari peserta yang
meninggal, sampai meninggal atau menikah lagi.
Dengan rumus : 50% x formula

7 Pelayanan kesehatan untuk kasus-kasus penya-

4. Pensiun Anak
diterima ahli waris anak dari peserta yang
meninggal, sampai berusia 23 tahun, bekerja,
atau menikah.
Dengan rumus : 50% x formula

8 Beasiswa pendidikan anak hanya bagi 1 orang
anak sebesar Rp. 12.000.000 untuk peserta

5. Pensiun Orang Tua bagi Peserta Lajang
diterima ahli waris orangtua dari peserta yang
meninggal, sampai batas waktu tertentu.
Dengan rumus : 20% x formula

untuk setiap kasus dengan standar harga sesuai
penetapan Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah ditambah 40%
kit yang terkait dengan risiko pekerjaan selama
bekerja di lingkungan tertentu.
Perlindungan ini masih dapat diberikan sampai
dengan 3 tahun setelah peserta berhenti bekerja (non aktif kepesertaan).

yang meninggal dunia atau cacat total tetap.
Diharapkan dengan adanya manfaat baru ini,
dapat membantu meringankan beban keluarga
dari peserta dalam hal pendidikan anak.

9 Return To Work merupakan perluasan manfaat

Merupakan program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi ahli waris
peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini merupakan perlindungan sebagai upaya meringankan beban
keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun
santunan berupa uang. Daftarkan nama ahli waris Anda
yang berhak ke BPJS ketenagakerjaan secara akurat.

sa dan atau dokter yang merawat dan atau
dokter penasehat, sehingga peserta dapat
bekerja kembali.

pada program JKK BPJS Ketenagakerjaan
untuk peserta yang mengalami kecelakaan kerja
atau penyakit kerja (PAK) berdasarkan
rekomendasi dari dokter yang akibat memerik-

Manfaat Jaminan Pensiun akan di berikan secara
berkala setelah Anda mencapai masa iur minimal
180 bulan atau setara dengan 15 tahun. Apabila
masa iur belum mencapai 180 bulan, maka Anda
akan mendapatkan manfaat jaminan Pensiun
secara Lumsum yaitu akumulasi iuran di tambah
dengan hasil pengembangan.

JAMINAN KEMATIAN:
Rp. 24.000.000
Terdiri dari:

Santunan Kematian
Rp. 16.200.000

Biaya Pemakaman
Rp. 3.000.000

Santunan berkala
yang dibayar
sekaligus
Rp. 4.800.000

Selain mendapatkan biaya pemakaman dan santunan
di Program Jaminan Kematian, Peserta juga mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan anak yang diberikan
untuk satu orang anak sebesar Rp.12.000.000 untuk
peserta yang meninggal dunia dan memiliki masa iur
minimal 5 tahun. Diharapkan dengan adanya manfaat
baru ini, dapat membantu meringankan beban keluarga
dari peserta dalam hal pendidikan anak.
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Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

CARA PENDAFTARAN PESERTA
Untuk Pekerja
Penerima Upah (PPU)
Kepesertaan dan pembayaran
iuran untuk pekerja Penerima
Upah dilakukan oleh pemilik
perusahaan dalam hal ini Anda
sebagai pengurus perusahaan.

• Melalui SPO
(Service Point Office)
Perusahaan dapat mendatangi SPO
(Bank BRI dan BJB yang bekerja
sama dengan BPJS Ketenagakerjaan) terdekat untuk mendaftarkan
pekerjanya ke dalam program BPJS
Ketenagakerjaan.

Pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan
melalui:
• Kantor
Cabang BPJS
Ketenagakerjaan
Perusahaan/pemilik
perusahaan
dapat mendaftarkan pekerjanya ke
program BPJS Ketenagakerjaan
dengan mendatangi kantor cabang
BPJS Ketenagakerjaan terdekat
setelah seluruh pekerjanya mengisi
formulir yang dibutuhkan dengan
data diri yang sebenar- benarnya.

Pekerja BPU dapat mendaftarkan
program BPJS Ketenagakerjaan
dan melakukan pembayaran iuran,
melalui:

a. Memberikan informasi tentang
prog- ram BPJS Ketenagakerjaan
kepada
calon
peserta
BPJS
Ketenagakerjaan
b. Memberikan formulir elektronik
pen- daftaran kepesertaan perusahaan baru BPJS Ketenagakerjaan
c. Melakukan penerimaan dan pemrosesan administrasi kepesertaan

IURAN PESERTA

Simulasi perhitungan:

Besarnya iuran yang wajib dibayarkan
oleh Anda sebagai pemilik perusahaan atau pemberi kerja harus sesuai
dengan upah yang sebenanya.

ATM
Website Mobil Keliling
Bank BRI dan
dan Smart
Bank BCA
KiosK

untuk pembayaran
iuran

Bukan Penerima Upah

Upah bulanan pekerja PU atas
nama A = Rp. 1.000.000,-/bulan
A bekerja di salah satu perbankan nasional dengan
prosentase iuran JKK sesuai industri = 0,24%

Dengan perincian sebagai berikut :

JKM

Kantor cabang
PPOB
dan kantor
(Payment Point
cabang perintis Online Banking)

Rumus Nilai Iuran yang Dibayarkan per Bulan

Penerima Upah

JKK

Untuk Pekerja Bukan
Penerima Upah (BPU)

Fungsi Service Point Office (SPO)
BPJS Ketenagakerjaan adalah :

• Melalui Website/e-Registrasi
Pendaftaran
pekerja
Penerima
Upah, dapat dilakukan oleh perusahaan secara online melalui website
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

JHT

baru BPJS Ketenagakerjaan
Menerima pembayaran Iuran BPJS
Ketenagakerjaan,
baik
iuran
pertama
maupun lanjutan yang dilakukan oleh peserta/perusahaan
e. Memberikan penjelasan persyaratan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua,
f. Menerima berkas pengajuan klaim Jaminan
HariTua yang memenuhi persyaratan.
g. Menerima dan mengisi daftar kelengkapan
berkas kepesertaan.
d.

• Melalui PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Perusahaan dapat mendaftarkan
melalui PTSP dengan mendatangi
kantor
pelayanan
pemerintah
daerah setempat.

Sehingga jumlah iuran untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

Pekerja: 2% upah bulanan
Pemilik perusahaan: 3,7% upah
bulanan pekerja
Pemilik perusahaan: 0,3% upah
bulanan pekerja

Pemilik perusahaan: 0,24% s.d. 1,74%
upah bulanan pekerja

Ditanggung Pemilik
perusahaan

JHT

2% x Rp. 1.000.000,= Rp. 20.000,-

3,7% x Rp. 1.000.000,= Rp. 37.000,-

JKK

0

0,24% x Rp. 1.000.000,= Rp. 2.400,-

JKM

0

0,3% x Rp. 1.000.000,= Rp. 3.000,-

1% x Rp. 1.000.000,= Rp. 10.000,-

2% x Rp. 1.000.000,= Rp. 20.000,-

JP

JHT

JHT : minimal 2%
JKK : 1%

JKK

Pekerja: 1% upah bulanan
Pemilik perusahaan: 2% upah
bulanan pekerja

RETURN TO WORK

Ditanggung
Pekerja PU

Iuran

Besarnya iuran pekerja BPU dihitung berdasarkan
jumlah pendapatan yang dilaporkan minimal sebesar UMR yang berlaku di daerah setempat.
Perhitungan iuran ditentukan dengan menggunakan rentang dasar upah yang diatur dalam Peraturan menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor : PER-24/Men/VI/2006.
Peraturan tersebut dapat Anda proleh melalui website kami.
Rate iuran untuk masing masing program bagi
pekerja BPU yaitu:

Total
ditanggung

Rp. 30.000,-

Rp. 62.400,-

JKM : 0,3%
JKM

Perluasan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Program ini berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat/berpotensi cacat,
mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat
kembali bekerja.

a. Tahapan Implementasi Return To Work

Pelatihan Kejuruan

Kegiatan Kuratif

Program JKK-RTW BPJS Ketenagakerjaan diluncurkan pada bulan
November 2013 diseluruh Indonesia, dan telah menangani 38
kasus sampai dengan bulan Maret 2015.

Tahapan Preventif/
Pencegahan, seperti :
1.
2.
3.
4.

Salah satu contoh peserta yang mendapatkan manfaat Return To
Work berasal dari daerah Cikarang, dimana pekerja tersebut
mengalami amputasi pada tangan kanannya saat bekerja dan
sekarang ia sudah bekerja kembali di bagian administrasi dengan
menggunakan tangan kirinya.

Pelatihan safety riding
Pelatihan AK3 Umum.
Pembelian peralatan K3.
Pemberian zat besi dan asam folat
bagi tenaga kerja wanita yang
rentan anemia.

Pastikan Anda sebagai pemilik perusahaan melakukan kegiatan
promotif dan preventif untuk mendukung keselamatan dan
kesehatan kerja guna menurunkan angka kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja (PAK).

1

Melalui pengobatan dan perawatan kesehatan
peserta yang mengalami kecelakaan di jejaring
fasilitas kesehatan trauma center baik klinik
maupun rumah sakit yang telah bekerjasama
dengan BPJS Ketenagakerjaan.

2

3

Kegiatan Promotif

Pelatihan khusus bagi defabel yang disesuaikan kapasitas
fungsi tenaga kerja pasca kecelakaan kerja.

4

Apabila ada tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan
kerja atau penyakit akibat kerja, maka perusahaan harus tetap
mempekerjakan kembali tenaga kerja tersebut kecuali apabila
mengalami cacat total tetap.

Job Placement

Rehabilitatif
upaya rehabilitasi guna mempercepat
proses pemulihan pasca kecelakaan
untuk mengem- balikan fisik dan
mental peserta.

adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memajukan atau meningkatkan kesadaran atas keselamatan dan kesehatan kerja
seperti sosialisasi dan edukasi secara
tatap muka ataupun peng- gunaan media
cetak dan elektronik dengan peserta dan
stake holders lainnya.

6

5
proses re integrasi peserta
kembali ke tempat kerja :
1. Bekerja pada posisi yang
sama
di perusahaan yang sama.
2. Bekerja pada posisi yang
berbeda di perusahaan yang
sama.
3. Bekerja pada posisi yang
sama
di perusahaan yang
berbeda.
4. Bekerja pada posisi yang
berbeda di perusahaan yang
berbeda.
5. Bekerja secara mandiri

b. Prosedur Pelayanan Return To Work

Peserta BPJS
Ketenagakerjaan
mengalami
kecelakaan kerja

Manajer Kasus
BPJS Ketenagakerjaan
Cacat/kehilangan
organ tubuh
PELAYANAN KESEHATAN
(Klinik/RS TRAUMA CENTER)

Persetujuan tertulis
peserta dan perusahaan
PERUSAHAAN

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
BPJS Ketenagakerjaan
@BPJSTKinfo

Penempatan kembali

Pelatihan Pasca Kecacatan

peserta di tempat kerja
Memastikan peserta dapat
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
kembali bekerja
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Rehabilitasi yang didampingi oleh
Manager Kasus untuk memantau
pengobatan/perawatan, serta
memfasilitasi percepatan proses pemulihan
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Wisdom

SHAUM

DALAM MULTI PERSPEKTIF
Kata puasa berasal dari bahasa Sansekerta “upawasa” yang berarti
“menahan diri” suatu cara atau metode untuk mendekatkan diri
pada Tuhan. Puasa atau Saum telah dipraktekkan sejak lama,
bukan hanya oleh manusia, bahkan semua mahluk.

U

lat-ulat pemakan daun juga berpuasa,
selama menjalani proses metamorfosis
menjadi
kepompong,
agar
dapat
menjadi kupu-kupu dan menyerbukkan
bunga-bunga. Di daerah subtropis (yang memiliki
empat musim), banyak binatang berpuasa di dalam
liangnya selama musim dingin.

Perpektif Kuno
Dalam sejarah peradaban manusia, puasa ini
dilakukan oleh hampir seluruh bangsa atau umat di
dunia. Bangsa Mesir kuno, Tionghoa, Tibet, Yunani,
Arab maupun Yahudi sejak dulu sudah mengenal
puasa. Puasa juga dilakukan oleh hampir seluruh
penganut agama, baik Islam, Kristen, Yahudi, Hindu,
maupun Budha.
Dalam Encyclopedia of Religion, bangsabangsa berkebudayaan tinggi dan kuno sebelum
masehi seperti bangsa Roma, Yunani, Mesir Purba,
Natches di Amerika Tengah, dan Cina berpuasa
untuk memuja roh nenek moyang, membersihkan
dosa dan persiapan menjadi pemimpin atau ketua
agama.
Orang Yunani berpuasa sejurus sebelum
pergi berperang. Sementara itu orang Roma
berpuasa terutama jika diserang musuh untuk
memperoleh kemenangan. Mereka percaya puasa
akan menguatkan, karena mengajarkan kesabaran
dan ketahanan, dua nilai yang diperlukan dalam
perjuangan melawan hawa nafsu yang tidak nyata.
Puasa juga dilakukan orang Cina purba
supaya lebih tegar dalam menghadapi berbagai
cobaan dan kesengsaraan, juga untuk menghemat
bekal makanan. Suku Indian di Amerika Utara
berpuasa sebelum atau sedang dalam ikhtiar untuk
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mendapatkan visi. Adat Mesir, Babylon purba dan
beberapa suku di Peru sebelum zaman Columbus
menganggap puasa sebagai satu cara untuk
menebus dosa.

Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, disebutkan bahwa
puasa sudah diwajibkan kepada semua umat sejak
dahulu. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah:
183 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.
Ibnu Katsir dalam tafsir Al Qur’an yang
disusunnya mengatakan bahwa sejak Nabi Nuh
hingga Nabi Isa puasa wajib dilakukan tiga hari
setiap bulannya. Begitu pula Nabi Musa bersama
kaumnya berpuasa selama empat puluh hari. Dalam
QS. Maryam dinyatakan Nabi Zakaria dan Maryam
sering mengamalkan puasa. Nabi Daud sehari
berpuasa dan sehari berbuka pada tiap tahunnya.
Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat
menjadi Rasul telah mengamalkan puasa tiga hari
setiap bulan dan turut mengamalkan puasa Asyura
yang jatuh pada hari ke 10 bulan Muharram bersama
masyarakat Arab Quraisy yang lain. Bahkan
masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah pada
masa itu turut mengamalkan puasa Asyura.
Umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan
Ramadhan berdasarkan wahyu kepada Nabi
Muhammad s.a.w. pada bulan Sya’ban tahun 2
Hijriyah, dan kemudian dikuatkan lagi dengan wahyu
yang terjadi pada bulan Ramadhan berikutnya
semasa Nabi Muhammad berada di Madinah. Umat
Islam diperintahkan untuk berpuasa, yaitu menahan
diri dari makan, minum, dan aktivitas seksual dengan
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tujuan untuk dipersembahkan hanya kepada Allah
SWT.
Puasa
ini
diperintahkan
kepada
umat
manusia karena dapat menyucikan jiwa dan
membersihkannya dari gangguan syaitan yang
mungkin menyelimutinya (mix with the souls) dan
dari perilaku yang tidak baik.
Perspektif Kesehatan
Selain itu dari sudut pandang kesehatan/sisi
medis, puasa dapat mencegah penyakit yang timbul
karena pola makan yang berlebihan. Makanan yang
berlebihan gizi belum tentu baik untuk kesehatan
seseorang. kegemukan yang dapat menimbulkan
penyakit degeneratif, Kelebihan gizi mengakibatkan
penyakit jantung, kencing manis (diabetes),
hipertensi, dan lain-lain.
Pengaruh mekanisme puasa terhadap kesehatan
jasmani meliputi berbagai aspek kesehatan,
diantaranya yaitu:
-

Memberikan kesempatan bagi alat pencernaan
untuk beristirahat.
Membebaskan tubuh dari racun, dan kotoran,
yang merusak kesehatan.
Menambah jumlah sel darah putih dan
meningkatkan daya tahan tubuh. Pada minggu
kedua, penambahan sel darah putih pesat sekali.
Darah putih merupakan unsur utama dalam

www.bpjsketenagakerjaan.go.id
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BRIDGE08ok copy.indd 55

sistem pertahanan tubuh.
Memperbaiki fungsi hormon yang diperlukan
dalam berbagai proses fisiologis dan biokimia
tubuh. Pada saat puasa orang akan bersabar
dan berusaha menahan amarah dan senantiasa
pasrah pada Tuhan. Hal itu akan membuat
fungsi hormon berjalan normal.
- Meremajakan sel-sel tubuh. Ketika kita berpuasa,
organ tubuh berada pada posisi rileks, sehingga
mempunyai kesempatan untuk memperbarui
sel-selnya.
Meningkatkan fungsi organ tubuh. Puasa akan
memberikan rangsangan terhadap seluruh sel,
jaringan, dan organ tubuh. Efek rangsangan
ini akan menghasilkan, memulihkan, dan
meningkatkan fungsi organ sesuai fungsi
fisiologisnya.
Puasa meningkatkan fungsi organ reproduksi.
Hal ini terkait dengan peremajaan sel-sel yang
berpengaruh pada sel-sel urogenitalis dan alatalat reproduksi lainnya.
Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa
melimpahkan
inayah-Nya
sehingga
setelah
menjalani puasa dibulan Ramadhan ini, kita kembali
pada ke-fitri-an – suci bagaikan bayi yang baru lahir.
Seperti halnya seekor ulat pohon yang menjalani
proses metamorposa dalam kepompong
lalu
menjadi kupu-kupu yang indah dan mempesona. n
-
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Pasar Murah dan Mudik Bareng
Untuk Peserta BPJS KETENAGA KERJAAN
Program pasar murah dan mudik bareng diharapkan menjadi salah satu variabel
pemicu meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

D

iadakannya program pasar murah dan mudik
bareng merupakan bagian dari kepedulian
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
ketenagakerjaan kepada pekerja yang dianggap
kurang mampu dan masyarakat pada umumnya.
Kegiatan ini, merupakan kegiatan rutin dari bagian
program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) BPJS
Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama kegiatan
corporate social responsibility (CSR) ketika masih bernama
PT Jamsostek yang diselenggarakan setiap tahun.
Abdul Cholik, Kepala Divisi Komunikasi BPJS
Ketenagakerjaan mengatakan, program pasar murah
diperuntukkan kepada peserta BPJS Ketenegakerjaan yang
kurang mampu dan seluruh masyarakat sekitarnya.
Untuk program pasar murah, lanjut Cholik, rencananya
BPJS Ketenagakerjaan akan melakukannya di 11 wilayah di
seluruh Indonesia. Dimana disetiap wilayah disediakan 4000
paket, dan setiap paket nilai harganya setengah lebih murah
dari harga sebenarnya. “Jadi kita semacam memberikan
subsidi dalam paket tersebut,” ucapnya.
Pelaksanaan program pasar murah, dijadwalkan antara
10 Juni 2015 sampai 16 Juni 2015 dan diselenggarakan
hanya satu hari saja. Tempat pelaksanaan pasar murah yang
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dilakukan di 11 wilayah ini disentralisasi di kantor wilayah
BPJS Ketenagakerjaan. Dan pelaksanaan disetiap wilayah
tergantung dari kesiapan di wilayah tersebut.
Karena kegiatan pasar murah ini juga bersamaan
dengan sosialisasi masif yang dilaksanakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan, yakni sosialisasi ke peserta dan calon
peserta. Maka dalam program ini, BPJS Ketenagakerjaan
juga akan memberikan stimulus iuran. “Kita akan berikan
iuran gratis kepada 500 peserta,” jelas Cholik.
Berbeda dengan pasar murah, untuk program mudik
bareng hanya ditujukan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan
kelas menengah kebawah yang ada di wilayah Jabodetabek
(Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi) yang tujuan
mudiknya ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Untuk tujuan mudik bareng kenapa hanya untuk daerah
Jawa Tengah dan Jawa Timur, Cholik menjelaskan, karena
paling banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kelas
menengah kebawah dan golongan pekerja buruh rata-rata
berasal dari daerah tersebut.
Bagi mereka yang ingin mendaftar dalam program
mudik bareng ini, terang Cholik, caranya mudah, cukup
dengan menunjukkan kartu keanggotaan sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Setelah diperiksa keabsahannya,
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akan diberikan kupon atau tiket mudik. “Jadi program mudik
bareng ini, hanya diperuntukkan kepada peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar saja,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Cholik, untuk peserta mudik bareng,
selain diberikan tiket mudik secara gratis, mereka juga akan
mendapatkan kaos, souvenir dan makanan ringan serta
makanan berat selama dalam perjalanan.
Cholik memaparkan, kedua program ini dilaksanakan
rutin setiap tahun. Dan harapannya ke depannya, pesertanya
akan meningkat terus. “Program ini diupayakan setiap
tahunnya dapat terlaksana, setidaknya program yang sudah
baik minimal tetap dipertahankan” paparnya.

Disesuaikan Anggaran
Untuk tahun ini BPJS Ketenagakerjaan menyediakan
paket pasar murah sebanyak 4000 paket, sedangkan
untuk peserta mudik bareng hanya disediakan untuk 4000
peserta. Dan untuk angkutan kendaraan bagi peserta mudik
bareng pun hanya 75 bis, sedangkan tahun lalu berjumlah
100 bis. Penurunan jumlah bis ini, karena disesuaikan dengan
peserta mudik bareng yang berangkat.
Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya, dimana peserta
mudik tahun lalu berjumlah 5000 peserta dan jumlah
paket yang disediakan untuk pasar murah sebanyak 5000
paket. “Kenapa untuk mudik bareng dan paket pasar
murah mengalami penurunan, karena disesuaikan dengan
anggaran yang tersedia,’ papar Kholik.
Sebenarnya ada yang mendasar, lanjut Cholik, kenapa
jumlah yang diberikan mengalami penurunan karena
perubahan status perusahaan persero menjadi lembaga
negara. “Kalau dulu masih bernama PT Jamsostek kita masih
profit oriented dan dana untuk kegiatan tersebut memang
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disediakan banyak, sedangkan sekarang berubah menjadi
BPJS Ketenagkerjaan tidak profit oriented dan dana yang
tersedia pun terbatas. Jadi, untuk kegiatan TJSL tergantung
dari anggaran yang disediakan untuk program ini.,” urainya.

Peningkatan Jumlah Peserta
Hasil yang ingin didapat dari pelaksaan program pasar
murah dan mudik bareng tahun ini, adalah meningkatnya
jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Efek tidak langsung
atau langsung dari program ini, diharapkan secara akumulasi
jumlah kepesertaan kita akan mengalami peningkatan,”
terangnya.
Kalau sekarang masih banyak masyarakat yang belum
mengenal BPJS Ketenagakerjan, dengan adanya program
ini mereka bisa lebih mengenal BPJS Ketenagakerjaan.
“Sebab selama ini brand awareness-nya masih kurang,
karena selama 30 tahun dibenak mereka yang dikenal itu
Jamsostek,” ungkap Kholik.
Cholik mengatakan, target yang ingin dicapai dari
program ini, yang paling penting BPJS Ketenagakerjaan bisa
lebih dikenal oleh masyarakat. Karena, dengan bergantinya
nama dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan masih
banyak masyarakat yang tidak tahu. “Kami ingin memberitahu
kepada masyarakat, bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu adalah
Jamsostek yang bertransformasi,” imbuhnya.
Namun demikian, lanjut Cholik, harapan terbesar
dengan program ini adalah kemanfaatan jadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan akan terasa walaupun tidak harus
menunggu program jaminannya tiba. “Mudah-mudahan
dengan program ini, nama BPJS Ketenagakerjaan semakin
dikenal dan terasa manfaatnya,” ucapnya. n
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Tanya
Jawab

Q

MTs Tarbiyatulfalah Bantargebang: Maaf,
mau bertanya, saya seorang guru di sebuah
madrasah/sekolah swasta ingin mendaftar/
ikut BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana syarat
dan ketentuannya? Dan apakah ada BPJS
Ketenagakerjaan untuk lingkungan lembaga
pendidikan yang notabene bukan perusahaan.
Mohon pencerahannya.

A

BPJS Ketenagakerjaan
Jika memiliki Izin melakukan operasi,
maka silahkan HRD atau PIC terkait untuk
mendaftarkannya
dengan
melampirkan
dokumen izin operasi seperti SITU, SIUP, Akta,
dan lain-lain. Informasi lebih lanjut, silahkan
sahabat menghubungi call center 1500910.

Q

ALI CAPPRICORN: Selamat pagi BPJS
Ketenagakerjaan, saya mau tanya, saya punya
2 kartu bpjs ketenagakerjaan, tapi salah satu
bpjs saya sudah lebih dari 5 tahun, kenapa
tidak bisa di cairkan?

A

Q
A
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BPJS KETENAGAKERJAAN: Pagi sahabat
utk syarat pencairan JHT min kepesertaan
5 tahun dan masa tunggu 1 bulan dengan
ketentuan sudah tidak aktif bekerja. Jadi bila
sahabat masih aktif bekerja maka JHT belum
bisa dicairkan meskipun berbeda perusahaan
maupun no kartu. Untuk informasi lebih
lanjut silahkan hub call center kami di
1500-910 / kunjungi web kami di www.
bpjsketenagakerjaan.go.id terima kasih

IIN MARLINAA: Saya mau tanya, kepesertaan
jamsostek 5 tahun itu, maksudnya dari bulan
yg tertera di kartu atau dari tanggal kontrak
di perusahaan tempat kita bkerja? Soalnya
saya kontrak sejak bulan Mei, dapat kartu
jamsostek bln Juli. Dan yang tertera di kartu
bulan Juli. Hitung 5 tahun dari bln Mei atau
Juli?

Q
A

Nurinni: Apakah jamsostek yang sudah non
aktif per januari 2014, apakah masih bisa
aktif lagi, soalnya saya masih bekerja tadi
iseng cek saldo online tapi jumlah saldo per
bulannya tidak bisa dibuka akhirnya saya telp
CS-nya katanya status jamsostek saya sudah
tidak aktif lagi. Mohon penjelasannya ya.
Terima kasih.
BPJS Ketenagakerjaan: Pastikan apakah
sahabat terdaftar baru dengan kartu
BPJSTK yang baru. Jika cek saldo online
tidak muncul saldonya, silahkan login
kembali dan mengaktifkan layanan di menu
profil>layanan>aktifkan layanan.

KUIS BRIDGEO8
Sebutkan pelanggaran yang dapat
dilaporkan melalui
Whistle Blowing System?

Kirim Jawaban anda melalui Twitter dengan format (Jawaban)#BRIDGE08@BPJSTKinfo. Jawaban
paling lambat kami terima pada 31 Agustus 2015.
Pengumuman akan disampaikan melalui Twitter @
BPJSTKinfo.

RALAT BRIDGE EDISI 07
Hal 3 Daftar Isi
Rubrik Manfaat: Judul “ BPJS Kesehatan (Seharusnya
BPJS Ketenagakerjaan) akan memberlakuan sistem
pengawasan dan pemeriksaan.”

BPJS Ketenagakerjaan: Silahkan sahabat
akumulasi 5 tahun + 1 bulan dengan masa
awal kepesertaan yang tertera pada kartu
BPJSTK/Jamsostek sahabat.
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