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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Secara lebih khusus, 

penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk kebijakan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun 

(JP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya BPJS Ketenagakerjaan 

adalah: 

a) JHT menjadi suatu program jaminan sosial yang lebih memberikan 

perlindungan dalam hal ekonomi bagi tenaga kerja dan keluarganya. 

Hal ini terlihat dari sistem penyelenggaraan yang lebih memberi 

keuntungan, cakupan kepesertaan yang lebih luas, manfaat yang lebih 

besar serta penghitungan besaran iuran yang lebih akurat. 

b) JP menjadi salah satu program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang 

memberikan perlindungan dalam hal ekonomi bagi tenaga kerja dan 

keluarganya. Terlihat dari sistem penyeleggaraan yang memberikan 

keuntungan dan perlindungan bagi tenaga kerja, manfaat yang 

besarannya terdapat penyesuaian serta besaran iuran yang tidak 

memberatkan dengan adanya sistem kenaikkan secara berkala. 
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Program JHT dan JP ini sebagai bentuk perlindungan ekonomis bagi 

tenaga kerja beserta keluarganya yang tujuannya adalah untuk 

memberikan perlindungan dari risiko-risiko ekonomi atau sosial yang akan 

dihadapi tenaga kerja beserta keluarganya. 

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja dalam program 

Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dalam BPJS Ketenagakerjaan 

meliputi bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. 

Perlindungan hukum secara preventif diberikan dalam hal pemenuhan hak 

tenaga kerja untuk menerima jaminan sosial, perlindungan hukum secara 

represif diberikan dalam hal adanya sengketa antara tenaga kerja dengan 

pemberi kerja dalam hal tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan 

jaminan sosial. Perlindungan hukum ini menyangkut seluruh aspek dari 

pelaksanaan kedua program ini, yaitu baik dari aspek kepesertaan, 

manfaat, iuran dan hak untuk mengajukan pengaduan ke BPJS 

Ketenagakerjaan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan.  

B. Saran 

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka 

penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan 

kepada pemberi kerja dan tenaga kerja bukan penerima upah 

dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali. Diharapkan pengawasan dan 
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evaluasi ini dapat dilakukan dalam kurun waktu yang lebih singkat, 

yakni 1 (satu) tahun sekali, mengingat berdasarkan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum, penentuan upah minimum reginonal ditetapkan setahun 

sekali, sehingga upah yang dijadikan sebagai dasar dari penentuan 

besaran iuran dapat berubah lebih cepat dari jangka waktu 

dilakukannya evaluasi. Hal ini menyebabkan diperlukannya 

penyesuaian secapatnya guna prinsip akuntabilitas dalam BPJS yang 

tetap terjaga. 

2. Diharapkan pembentukan unit pengaduan yang dibentuk oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh kantor 

cabang BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan agar perlindungan 

hukum yang diberikan bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan 

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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