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Kata Pengantar 

Kebijakan pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perlu 
diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu 
dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada seluruh 
pemangku kepentingan dan masyarakat umum. 

Penerbitan Buku Saku “Paham JKK dan JKm” ini dimaksudkan sebagai pegangan 
bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi tentang 
pelaksanaan Program Jaminan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Dengan terbitnya Buku Saku “Paham JKK dan JKm” ini diharapkan masyarakat 
akan mengetahui dan memahami tentang Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Program Jaminan Kematian, sehingga masyarakat lebih sadar akan 
hak dan kewajibannya sebagai Peserta Jaminan Sosial. 

Sebagai sebuah karya, buku ini terus dikembangkan sesuai kebutuhan 
pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah dalam sosialisasi Sistem Jaminan 
Sosial Nasional ini kepada masyarakat luas. Masukan yang konstruktif dari 
para pembaca untuk penyempurnaan sangat diharapkan. 

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima 
kasih kepada Friederich Ebert Stiftung (FES) yang telah membantu dalam 
penerbitan buku saku ini. 

 Jakarta, Desember 2020 
 Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional 

 

 Tb. Achmad Choesni
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PDP  Pasien Dalam Pengawasan
Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja   
PMI  Pekerja Migran Indonesia
PLKK   Pusat Layanan Kecelakaan Kerja
PNS  Pegawai Negeri Sipil 
PP  Peraturan Pemerintah
PPPK  Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja
PPU  Pekerja Penerima Upah
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PU   Penerima Upah
RSU  Rumah Sakit Umum
SJSN  Sistem Jaminan Sosial Nasional
SSTMB  Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja
TASPEN Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
WHO  World Health Organisation
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Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan program perlindungan 
pendapatan berupa manfaat pelayanan pemulihan kesehatan dan santunan 
bagi tenaga kerja yang mengalami sakit, cacat, atau kematian akibat penyakit 
atau kecelakaan yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Konvensi ILO No. 102 di 
Jenewa-Swiss tahun 1952 menetapkan bahwa manfaat program jaminan 
kecelakaan kerja sekurang-kurangnya mencakup santunan kematian, 
santunan ketidakmampuan bekerja sementara, santunan kecacatan parsial 
atau total, serta santunan bagi janda dan anak.1 Perkembangan terkini 
menempatkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja tidak sekadar 
pemberian santunan uang, namun berkembang hingga penyelenggaraan 
manfaat pemulihan produktivitas para pekerja pasca kecelakaan kerja.

1.1 Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) 
tidak menetapkan definisi atau pengertian program JKK dalam salah satu 
ayat atau pasalnya. Peraturan pelaksanaan UU SJSN mengatur definisi 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan 
Pemerintah No. 44 Tahun 2015: 

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat 
berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada 
saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan 
oleh lingkungan kerja.

1 Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial Pasal 33.

01 PENGERTIAN
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Merujuk ke belakang ke era persiapan RUU SJSN, penjelasan tentang 
jaminan kecelakaan kerja tertulis dalam Naskah Akademis (NA) RUU SJSN 
tahun 2004. NA ini menguraikan bahwa Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja (Program JKK) adalah suatu program bertujuan memberikan jaminan 
pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat 
menuju, menunaikan dan selesai menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai 
penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

Penyelenggaraan program JKK mengacu pada filosofi kecelakaan kerja 
sebagaimana diterangkan dalam penjelasan umum PP No. 44 Tahun 2015 
paragraf ketiga. Kecelakaan kerja adalah suatu risiko yang menjadi tanggung 
jawab pengusaha, karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk 
mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi kecelakaan kerja. Risiko 
kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab 
Pemberi Kerja (resque professional), sehingga Pekerja yang tidak mampu 
bekerja akibat kecelakaan kerja harus dijamin agar tetap memperoleh hak-
haknya sebagai Pekerja, seperti sebelum terjadi kecelakaan kerja. 

Dengan merangkai beberapa pasal dalam UU SJSN yang mengatur tentang 
program jaminan sosial, manfaat, tujuan dan tatalaksananya, serta filosofi 
kecelakaan kerja, pengertian Program Jaminan Kecelakaan Kerja dapat 
dirumuskan sebagai berikut:

“Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program jaminan 
sosial yang menjamin biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan 
kebutuhan medisnya dan santunan uang tunai bagi setiap pekerja yang 
mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja, yang 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial 
dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayari oleh Pemerintah 
kepada BPJS Ketenagakerjaan.”

Tujuan penyelenggaraan program JKK diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU SJSN, 
yaitu “Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin 
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agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang 
tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita 
penyakit akibat kerja.”.

1.2 Program Jaminan Kematian (JKM)
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tidak 
menetapkan definisi atau pengertian program Jaminan Kematian (JKM) dalam 
salah satu ayat atau pasalnya. Peraturan pelaksanaan UU SJSN mengatur definisi 
Program JKM dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015: 

“Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat 
uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal 
dunia bukan akibat kecelakaan kerja.”

Program JKM diselenggarakan secara nasional berdasarkan mekanisme 
asuransi sosial yang bercirikan sebagai berikut:

1. merupakan jaminan santunan yang diberikan kepada keluarga atau 
ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia.

2. merupakan program asuransi sosial jiwa wajib bagi peserta/pekerja 
sektor formal dan informal.

3. pembiayaannya berasal dari iuran pemberi kerja.

4. dibayarkan sekaligus kepada ahli waris apabila peserta meninggal 
dunia.

Naskah Akademis RUU SJSN tahun 2004 menerangkan lebih rinci Program 
JKM, yakni program yang membayarkan sejumlah uang tunai kepada 
ahli waris yang sah setelah peserta meninggal dunia secara alamiah atau 
kecelakaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Manfaat jaminan 
kematian ini diharapkan dapat meringankan beban ahli waris peserta yang 
ditinggalkan yang dapat digunakan untuk membiayai penguburan atau 
keperluan lain yang terkait dengan kematian peserta.
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Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Program 
JKK dan JKM berjenjang terdiri atas UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kementerian dan Lembaga. 

Dasar hukum penyelenggaraan Program JKK dan JKM tertinggi adalah UUD 
NRI 1945. UUD NRI 1945 yang mengatur landasan hak konstitusi warga 
negara atas program jaminan sosial. 

Dua undang-undang mengatur penyelenggaraan Program JKK dan JKM. 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(UU SJSN) mengatur asas, prinsip, tujuan dan pokok-pokok penyelenggaraan 
program. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (UU BPJS) mengatur badan penyelenggara jaminan sosial yang salah 
satu programnya adalah Program JKK dan JKM bagi seluruh pekerja.

Selanjutnya, peraturan di bawah UU SJSN dan UU BPJS yakni peraturan 
pemerintah, peraturan presiden dan peraturan kementerian dan lembaga 
mengatur teknis operasional penyelenggaraan program. Kedua UU 
mengatur penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi seluruh pekerja dan 
bertujuan untuk mencapai perlindungan atas kecelakaan kerja dan kematian 
pekerja yang berlaku universal. Namun, sejak tahun 2015, penyelenggaraan 
Program JKK dan JKM diatur sesuai dengan jenis pekerjaan Peserta yaitu:

a) Pekerja Bukan Penyelenggara Negara;

b) Aparatur Sipil Negara;

c) TNI dan POLRI.

02 DASAR HUKUM
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2.1  Seluruh Pekerja

1.  Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI 1945

Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang 
menjamin hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial dan pelayanan 
kesehatan.
 
Pasal 28H
Ayat (1):  Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat.

Pasal 34
Ayat (2):  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ayat (3):  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 141 Tahun 2018 tentang 
Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian 
Manfaat Pelayanan Kesehatan

Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 
2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan ini mengatur:

a) Sistem koordinasi antar penyelenggara jaminan yang memberikan 
layanan kesehatan,

b) Penanganan pelaporan kasus dan pelayanan kesehatan,

c) Rekonsiliasi dan penggantian biaya, 
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d) Pertukaran data peserta, 

e) Monitoring evaluasi.

2.2  Pekerja Bukan Penyelenggara Negara 

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN)

UU SJSN mengatur berbagai hal-hal pokok penyelenggaraan program 
Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu:

1. Penyelenggaraan nasional dengan prinsip asuransi sosial dan 
prinsip ekuitas,

2. Tujuan penyelenggaraan,

3. Peserta, penerima manfaat dan sifat kepesertaan,

4. Manfaat dan tatacara penyelenggaraan manfaat,

5. Iuran dan bantuan iuran.

UU SJSN mendelegasikan peraturan pelaksanaan kelima hal pokok tersebut 
di atas ke peraturan pemerintah.

2. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS)

Perihal program JKK, UU BPJS mengatur tentang badan penyelenggara 
program JKK dan ketentuan peralihan program JKK, sebagai berikut:

a) Menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara 
program JKK bagi seluruh pekerja.

b) Memberlakukan masa transisi 18 bulan kepada Pemerintah untuk 
menyesuaikan tata cara penyelenggaraan program JKK yang selama 
ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek dengan tujuan, prinsip dan 
asas dalam UU SJSN.

3.  Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

PP No. 44 Tahun 2015 telah diubah pertama kali dengan PP No. 82 Tahun 
2019.
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PP No. 44 Tahun 2015 mengatur:

1. pengertian JKK dan JKM, 

2. peserta dan tata cara pendaftaran, 

3. besarnya iuran dan tata cara pembayaran iuran, 

4. manfaat dan tata cara pembayaran manfaat JKK dan JKM, 

5. tata cara pelaporan dan penetapan JKK, 

6. peserta pada sektor usaha jasa konstruksi, 

7. penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa, 

8. sanksi administratif dan pengawasan ketenagakerjaan.

4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2019

PP No. 82 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan manfaat JKK dan JKM 
dalam PP No. 44 Tahun 2015.

5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat 
Kerja (PAK)

Peraturan Presiden ini adalah peraturan pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2015 
untuk mengatur penjaminan penyakit akibat kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan, 
yaitu:

a) penjelasan penyakit akibat kerja dan jaminan kecelakaan kerja,

b) lingkup manfaat dan batasan manfaat PAK,

c) jenis PAK,

d) tata cara penegakan diagnosa PAK dan tata laksana PAK,

e) pencabutan Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang PAK.

6.  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)

1. Permenaker No. 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
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Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, dan 
Program Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah.

 Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2015, 
PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2015, dan PP No. 86 Tahun 
2013 untuk mengatur tata cara penyelenggaraan JKK, JKM, JHT 
bagi pekerja penerima upah.

2. Permenaker No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, dan 
Program Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

 Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2015, 
PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2015, dan PP No. 86 Tahun 
2013 untuk mengatur tata cara penyelenggaraan JKK, JKM, JHT 
bagi pekerja bukan penerima upah.

3. Permenaker No. 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Program Kembali 
Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja 
dan Penyakit Akibat Kerja.

 Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2015 
untuk mengatur penyelenggaraan manfaat program kembali kerja, 
kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja.

4. Permenaker No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan 
Besaran Tarif dalam Program JKK.

 Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2015 
untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
dan tarif pelayanan kesehatan dalam program JKK.

5. Permenaker No. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja Indonesia.

 Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan 
sosial bagi pekerja Indonesia di luar negeri.
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6. Permenaker No. 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Dokter Penasehat.

 Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian 
dokter penasehat, fungsi dan tugas dokter penasehat, serta 
pembinaannya. 

2.3  Aparatur Sipil Negara

1.  UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Hak ASN atas asuransi sosial diatur dalam UU No. 5/2014.

2. PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PP No. 70 Tahun 2015 mengatur bahwa penyelenggaraan JKK dan JKM bagi 
ASN diselenggarakan tersendiri di luar sistem jaminan sosial nasional (SJSN) 
oleh PT Taspen. PP No. 70 Tahun 2015 mengatur tentang:

a) Ketentuan umum penyelenggaraan; 

b) Peserta dan kepesertaan;

c) Manfaat;

d) Iuran;

e) Badan penyelenggara;

f) Penyediaan anggaran, pembayaran iuran, pengajuan klaim, dan 
pelaporan program.

2.4  TNI dan POLRI

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia

Hak POLRI atas asuransi sosial diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002.
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2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia

Hak TNI atas asuransi sosial diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004.

3. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi 
Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP 102 Tahun 2015 mengatur tentang:

a) Ketentuan umum penyelenggaraan; 

b) Peserta dan kepesertaan;

c) Manfaat;

d) Iuran;

e) Badan penyelenggara;

f) Penyediaan anggaran, pembayaran iuran, pengajuan klaim, dan 
pelaporan program.
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Prinsip, tujuan dan tata cara penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi 
seluruh pekerja diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 Bab V dan Bab VI. 
Pengaturan operasional penyelenggaraan Program JKK dan JKM diatur 
sesuai dengan kelompok peserta.

1. Tata cara penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi pekerja bukan 
penyelenggara negara (pekerja swasta atau pekerja mandiri) diatur 
dalam: 

a) UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 9-18

b) PP No. 44 Tahun 2015 dan PP No. 82 Tahun 2019

c) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019

d) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2015 

e) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2015 

f) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 

g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2016

h) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2016 

i) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2017 

j) Peraturan Menteri Keuangan No. 141 Tahun 2019

03 PRINSIP, TUJUAN, 
TATA CARA 
PENYELENGGARAAN
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2. Tata cara penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi pekerja 
penyelenggara negara - Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam: 

a) UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara

b) PP No. 70 Tahun 2015

c) PP No. 66 Tahun 2017 (Perubahan Pertama PP No. 70 Tahun 2015)

d) Peraturan Menteri Keuangan No. 241 Tahun 2016

e) Peraturan Menteri Keuangan No. 206 Tahun 2017

3. Tata cara penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi pekerja 
penyelenggara negara – Prajurit TNI dan Anggota POLRI diatur 
dalam: 

a) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

b) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

c) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3.1 Prinsip
Program JKK dan JKM diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial.2 Prinsip asuransi sosial meliputi:3 

 Kegotongroyongan antara peserta kaya dan miskin, yang sehat dan 
sakit, yang tua dan muda, serta yang berisiko tinggi dan rendah;

 Kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif;

 Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan untuk pekerja 
yang menerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu untuk 
pekerja yang tidak menerima upah;

 Dikelola dengan prinsip nir-laba, artinya pengelolaan dana 
digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan 

2 Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004
3 UU SJSN Penjelasan Pasal 19 ayat (1)
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setiap surplus akan disimpan sebagai dana cadangan dan untuk 
peningkatan manfaat dan kualitas layanan.

3.2 Tujuan

Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar 
peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang 
tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita 
penyakit akibat kerja.4 

Jaminan Kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan 
santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang 
meninggal dunia.5 

3.3 Tata Cara Penyelenggaraan

a) Penyelenggaraan Program JKK dan JKM dilaksanakan oleh tiga badan 
penyelenggara untuk masing-masing kelompok peserta, sebagai berikut:

 BPJS Ketenagakerjaan

 PT Tabungan Pensiun Indonesia (PT TASPEN Persero)

 PT Asuransi ABRI (PT ASABRI Persero)

b) BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian bagi:

 Pekerja penerima upah bukan penyelenggara negara (karyawan 
swasta)

 Pekerja bukan penerima upah

c) PT TASPEN (Persero) menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian bagi:

4 Pasal 29 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004. 
5 Pasal 43 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004
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 Pekerja penerima upah penyelenggara negara (ASN PNS dan ASN 
P3K)

d) PT ASABRI (Persero) menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian bagi:

 Pekerja penerima upah penyelenggara negara

e) Koordinasi Antar Badan Penyelenggara

 Tata cara penjaminan manfaat pelayanan kesehatan pada saat 
diagnosa kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja masih dalam 
proses penetapan.

 Koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan badan-badan penyelenggara 
Program JKK (BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT 
Jasa Raharja).

f) Pelaporan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah 
bersifat wajib sebagai berikut:

 Jenis laporan terdiri atas:6

 Laporan tahap 1 tentang kejadian kecelakaan kerja atau 
penyakit akibat kerja, paling lambat dilaporkan dalam 2 x 24 
jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak diagnosis 
penyakit akibat kerja ditetapkan.

 Laporan tahap 2 tentang akibat yang ditimbulkan oleh 
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, paling lambat 
dilaporkan 2 x 24 jam setelah Pekerja dinyatakan sembuh, 
cacat, atau meninggal dunia, 

 Pihak pelapor yang bertanggung jawab melaporkan kecelakaan 
kerja/penyakit akibat kerja adalah:7

6 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4)
7 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1)
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 Pemberi Kerja atas nama Pekerja Penerima Upah,

 Peserta atau perwakilan peserta atau wadah/kelompok tertentu 
atas nama Pekerja Bukan Penerima Upah.

 Pelaporan ditujukan kepada BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT 
ASABRI, dan instansi yang mengurusi ketenagakerjaan di daerah 
secara manual atau elektronik.8

 Fasilitas Kesehatan yang menangani Peserta yang diduga atau 
didiagnosis kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.9

8 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3)
9 Peraturan Menteri Keuangan No. 141 Tahun 2019 Pasal 6
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4.1  Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, 
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju 
tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan 
kerja.10

4.2  Penyakit Akibat Kerja

a) Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan 
dan/atau lingkungan kerja.11

b) Klasifikasi Penyakit Akibat Kerja terdiri atas 4 jenis, yaitu:12

 Penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas 
pekerjaan: 

 faktor kimia, 

 faktor fisika, 

 faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit. 

 berdasarkan sistem target organ:
 sistem pernafasan,
 kulit,

10 Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2004
11 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019
12 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019

04 NOMENKLATURA 
UTAMA
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 gangguan otot dan kerangka,

 gangguan mental dan perilaku.

 kanker akibat kerja:

 terdapat 8 jenis zat pemicu kanker yaitu: 

 asbestos;

 benzidine dan garamnya; 

 bis-chloromethyl ether

 persenyawaan chromium VI; 

 coal tars, coal tar pitches atau soots; 

 beta-naphthylamine; 

 vinyl chloride; 

 benzene

 spesifik lainnya

 Penyakit spesifik lainnya merupakan penyakit yang disebabkan 
oleh pekerjaan atau proses kerja, dimana penyakit tersebut ada 
hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang 
dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan 
menggunakan metode yang tepat. Contoh penyakit spesifik 
lainnya, yaitu nystagmus pada penambang.

c) Diagnosa penyakit akibat kerja ditegakkan oleh dokter atau dokter 
spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja.

4.3  Kematian

a) Kematian karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas 
santunan jaminan kecelakaan kerja dan santunan jaminan kematian.
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b) Kematian karena bukan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja 
berhak atas santunan jaminan kematian.

c) Program JKK dan JKM TASPEN terdapat ketentuan tewas adalah sebagai 
berikut:

 meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; 

 meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan 
dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal 
dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau 

 meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung 
jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam 
menjalankan tugas kewajibannya.
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5.1 Peserta

Peserta Program JKK dan JKM yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP 
Jamsostek) adalah pekerja yang bekerja bukan pada penyelenggara negara, 
yang telah membayar iuran dan berstatus peserta aktif, terdiri atas:

a) Pekerja Penerima Upah:13

 Pekerja pada perusahaan/badan hukum privat lainnya 

 Pekerja pada orang perseorangan 

 orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) 
bulan

b) Pekerja Bukan Penerima Upah:14

 Pemberi Kerja

 Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri 

 Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima 
upah:

 Pekerja magang

 Siswa kerja praktek
13 PP No. 4 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1) dan (2)
14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 Pasal 3

05 JKK - JKM 
BPJS 
KETENAGAKERJAAN
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 Tenaga honorer

 Narapidana dalam proses asimilasi

 Paling tinggi berusia 60 tahun15

c) Pekerja konstruksi

d) Calon/Pekerja Migran Indonesia16.

 Calon/PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan

 Calon/PMI Perseorangan

Ketentuan Peserta JKK dan JKM adalah sebagai berikut:

a) Pemberi Kerja 

 wajib mendaftarkan pekerja penerima upah untuk mengikuti 
program JKK dan JKM;

 Dalam hal Pemberi Kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan 
Pekerjanya, maka Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri 
dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan ke peserta-
an, dan Pemberi Kerja wajib membayar iuran kepada BPJS 
Ketenagakerjaan;17

 Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja magang, siswa 
kerja praktik, tenaga honorer, narapidana dalam proses 
asimilasi, wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran 
program JKK yang dihitung berdasarkan besaran upah setara 
dengan upah terendah sebulan dari Pekerja yang bekerja pada 
Pemberi Kerja bersangkutan.18

b) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU):

 Wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan,

 Wajib mengikuti program JKK dan JKM.

15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2017
16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018
17 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 10
18 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 28
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5.2 Ketentuan Umum atas Manfaat JKK & JKM

Pokok-pokok perlindungan atas peserta Program JKK dan JKM adalah 
sebagai berikut:

a) Peserta Program JKK dan JKM berhak atas manfaat selama terdaftar 
sebagai peserta aktif dengan cara membayar iuran JKK dan JKM.

b) Batas waktu pengajuan manfaat adalah:

 Hak untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah 
lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.19

 Peserta Penerima Upah yang didiagnosis menderita penyakit 
akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak 
atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir, 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
hubungan kerja berakhir.20

c) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja 
pada saat kecelakaan terjadi.21

d) Bila Pemberi Kerja menunggak iuran dan terjadi kecelakaan kerja 
atau penyakit akibat kerja, atau kematian:22

 menunggak iuran sampai dengan tiga bulan berturut-turut, 
BPJS Ketenagakerjaan tetap wajib memberikan manfaat sesuai 
ketentuan kepada Peserta atau ahli warisnya, dan Pemberi 
Kerja wajib melunasi tunggakan iuran.

 menunggak iuran lebih dari tiga bulan berturut-turut, Pemberi 
Kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat Program JKK 
atau JKM kepada Pekerja, dan selanjutnya Pemberi Kerja 
wajib melunasi tunggakan iuran beserta denda, dan dapat 
menagihkan penggantian biaya kepada BPJS Ketenagakerjaan 
sebesar ketentuan berlaku.

19 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 26
20 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)
21 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 32 ayat (1)
22 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42
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e) Bila Peserta Bukan Penerima Upah menunggak iuran dan terjadi 
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja:23

 menunggak iuran sampai dengan tiga bulan berturut-turut, 
BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan:

 manfaat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan,

 manfaat santunan setelah Peserta dinyatakan sembuh dan 
melunasi tunggakan iuran.

 menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka 
Peserta dan ahli warisnya tidak berhak atas manfaat Program 
JKK atau JKM.

f) Bila Pemberi Kerja belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam 
Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi 
risiko terhadap Pekerjanya, Pemberi Kerja wajib membayar hak Pekerja 
sesuai dengan ketentuan manfaat Program JKK dan JKM.24

g) Ketentuan terhadap Pemberi Kerja yang mendaftarkan sebagian 
pekerja, sebagian upah, dan sebagian program:25

 Bila Pemberi Kerja melaporkan upah tidak sesuai dengan upah 
yang sebenarnya, sehingga terjadi kekurangan pembayaran 
manfaat JKK atau JKM, maka Pemberi Kerja wajib membayar 
kekurangan manfaat.

 Bila Pemberi Kerja melaporkan data Pekerjanya tidak benar, 
sehingga mengakibatkan ada Pekerjanya yang tidak terdaftar 
dalam Program JKK atau JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, 
maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja wajib 
memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan.

 Bila Pemberi Kerja mengikutsertakan Pekerjanya hanya 
sebagian program saja dan tidak sesuai dengan penahapan 
kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko terhadap 

23 PP 44 Tahun 2015 Pasal 39 
24 PP 44 Tahun 2015 Pasal 27 dan Pasal 35
25 PP 44 Tahun 2015 Pasal 32
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Pekerja, Pemberi Kerja wajib memberikan hak Pekerja sesuai 
dengan ketentuan.

5.3 Manfaat JKK26

Manfaat Program JKK bagi Peserta berupa perlindungan atas risiko 
kecelakaan kerja, yang mencakup: 

a) perjalanan pergi ke tempat kerja, 

b) perjalanan pulang dari tempat kerja, 

c) di tempat kerja, serta 

d) perjalanan dinas. 

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak 
atas manfaat terdiri atas:

a) Pelayanan kesehatan, 

b) Santunan uang,

c) Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja,

d) Kegiatan promotif dan preventif kecelakaan kerja & penyakit akibat 
kerja.

1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan diberikan kepada Peserta sesuai dengan kebutuhan 
medis, meliputi:

1. pemeriksaan dasar dan penunjang; 

2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 

3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah 
daerah, atau rumah sakit swasta yang setara; 

4. perawatan intensif; 

5. penunjang diagnostik; 

26 PP No. 82 Tahun 2019 Pasal 25 dan Pasal 26 dan Penjelasan Lampiran III
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6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang 
berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; 

7. pelayanan khusus; 

8. alat kesehatan dan implan; 

9. jasa dokter/medis; 

10. operasi; 

11. pelayanan darah; 

12. rehabilitasi medik. 

13. perawatan di rumah (homecare) bagi Peserta yang tidak 
memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dengan 
ketentuan:

a. dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan 
kesehatan; dan 

b. manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan 
biaya paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta 
rupiah);

14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat 
kerja.

Pelayanan kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) tanpa batasan/plafon sepanjang sesuai dengan kebutuhan medis 

hingga sembuh atau dinyatakan mengalami kecacatan,

b) di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenaga-
kerjaan,

c) penggantian biaya pelayanan kesehatan atas perawatan atau 
pengobatan terbatas pada daerah-daerah yang tidak terdapat 
fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
Besar penggantian sesuai ketentuan yang berlaku. 
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2.  Santunan Tunai

Santunan uang tunai terdiri atas 8 jenis, yaitu: 

1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas: 

a. biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan 
kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke 
rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan 
ke rumah sakit lain; dan/atau

b. biaya transportasi peserta yang mengikuti Program Kembali 
Kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan 
dan balai latihan kerja, 

c. Besar dana transportasi: 

i. transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

ii. transportasi laut paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah); 

iii. transportasi udara paling banyak Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah); atau 

iv. menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak 
atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan 
yang digunakan.

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), berupa uang 
tunai sejumlah upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan 
dengan ketentuan: 

a. enam bulan pertama diberikan sebesar 100% upah, 

b. enam bulan kedua diberikan sebesar 100% upah,

c. enam bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% upah 
hingga sembuh.

d. STMB diberikan kepada Peserta selama tidak mampu bekerja 
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sampai ia dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat 
sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia 
berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat atau 
dokter penasihat.

i. Bagi Peserta Penerima Upah, STMB dibayarkan kepada 
Pemberi Kerja sebagai pengganti upah yang diberikan 
kepada Pekerja selama menjalani pengobatan, rehabilitasi, 
atau pelatihan kerja.

ii. Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, STMB dibayarkan 
kepada Peserta selama menjalani pengobatan, rehabilitasi, 
atau pelatihan kerja.

3. Santunan cacat:

a. Cacat Sebagian Anatomis = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan; 

b. Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai 
tabel x 80 x Upah sebulan; 

c. Cacat Total Tetap = 70% x 80 x Upah sebulan;

4. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah sebulan (setara dengan 
48 x Upah sebulan), paling sedikit sebesar manfaat JKM dan biaya 
pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x 
Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) apabila 
Peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan 
kerja atau penyakit akibat kerja; 

6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau 
alat pengganti (prothese) 

a. bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak 
berfungsi akibat kecelakaan kerja;

b. untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan 



36
Paham JKK 

dan JKM



37
Paham JKK 

dan JKM

oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah 
ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta 
biaya rehabilitasi medik;

7. Penggantian biaya alat bantu lainnya:

a. gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

b. alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah)

c. penggantian kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) 

8. Beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia 
atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

a. Beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dari peserta yang 
meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat 
kecelakaan kerja; 

b. Pendidikan TK sampai dengan SD/sederajat sebesar 
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang 
per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 
(delapan) tahun;

c. Pendidikan SMP/sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan 
maksimal 3 (tiga) tahun; 

d. Pendidikan SMA/sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan 
maksimal 3 (tiga) tahun; 

e. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, 
dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;

f. Maksimal sebesar Rp174 juta.

g. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
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h. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah 
sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta 
meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa 
diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah; 

i. beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 
(dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

3.  Program Kembali Bekerja27

Program Kembali Bekerja (Return to Work) adalah program bantuan untuk 
kesiapan kembali bekerja bagi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja 
dan penyakit akibat kerja, yang mencakup rangkaian pelayanan kesehatan, 
rehabilitasi, dan pelatihan agar peserta dapat kembali bekerja.

Siapa saja yang dapat mengikuti Program Kembali Bekerja? 
Program Kembali Bekerja saat ini ditujukan untuk Peserta Penerima Upah, yaitu 
peserta yang berstatus bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain. 

Program Kembali Bekerja diberikan kepada Peserta dengan persyaratan 
sebagai berikut:

a) terdaftar sebagai peserta program JKK di BPJS Ketenagakerjaan,

b) Pemberi Kerja tertib membayar iuran,

c) mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat 
kerja,

d) ada rekomendasi Dokter Penasihat bahwa peserta perlu difasilitasi 
dalam Program Kembali Bekerja,

e) Pemberi Kerja dan Pekerja bersedia menandatangani surat 
persetujuan mengikuti Program Kembali Bekerja.

Apa manfaat Program Kembali Bekerja?
Manfaat Program Kembali Bekerja adalah pelayanan komprehensif yang 
mencakup pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan kerja. Manfaat ini 

27 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2016
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diberikan berdasarkan rekomendasi dari Dokter Penasihat yang disampaikan:

a) dalam proses pengobatan atau perawatan, atau

b) setelah peserta dinyatakan sembuh dengan kecacatan yang dapat 
diberikan Program Kembali Bekerja.

Pelayanan diberikan di fasilitas-fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS 
Ketenagakerjaan, yaitu:

a) fasilitas pelayanan kesehatan/trauma center,

b) fasilitas rehabilitasi,

c) fasilitas pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja atau lembaga 
keselamatan dan kesehatan kerja.

Jenis pelatihan kerja yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan kebutuhan, 
peminatan, jenis dan kondisi kecacatan masing-masing Peserta. 

Bagaimana mekanisme penyelenggaraan Program Kembali Bekerja?
Program Kembali Bekerja diselenggarakan dengan tata laksana sebagai 
berikut:

a) Pemberi Kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit 
akibat kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan 
atau Dinas di bidang ketenagakerjaan paling lambat 2 x 24 jam sejak 
terjadi kecelakaan kerja atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis;

b) Pelaporan dilakukan dengan mengisi formulir tertulis atau formulir 
elektronik yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

c) Manajer Kasus BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap 
laporan tersebut dan mengumpulkan data pendukung;

d) Berdasarkan hasil verifikasi dan data pendukung yang dikumpulkan 
oleh Manajer Kasus BPJS Ketenagakerjaan, Dokter Penasihat 
memberikan rekomendasi kepada Peserta untuk memperoleh 
Program Kembali Bekerja;
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e) Berdasarkan rekomendasi Dokter Penasihat, Manajer Kasus 
mendampingi Peserta pada saat:

 pemberian pelayanan kesehatan,

 pelaksanaan rehabilitasi,

 pelaksanaan pelatihan kerja, dan

 penempatan kembali bekerja.

f) Manajer Kasus memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan 
Program Kembali Bekerja.

g) Selama Peserta mengikuti Program Kembali Bekerja, manfaat 
Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB) tetap dibayarkan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja.

4.  Kegiatan Promotif dan Preventif28

Kegiatan promotif dan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 
menjadi kewajiban Pemberi Kerja. Untuk pelaksanaan kewajiban ini, Pemberi 
Kerja dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan bersama BPJS 
Ketenagakerjaan?
Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan dapat bersama-sama melaksanakan 
kegiatan promotif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja berupa:

a) Kampanye keselamatan berlalu lintas dalam rangka mencegah 
kecelakaan kerja dalam perjalanan,

b) Promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat,

c) Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja,

d) Peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau

e) Peningkatan gizi Pekerja.

28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2016
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Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan dapat bersama-sama melaksanakan 
kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja berupa:

a) Pemeriksaan kesehatan,

b) Pemeriksaan lingkungan kerja,

c) Penyediaan alat pelindung diri dan sarana keselamatan dan 
kesehatan kerja,

d) Penyediaan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam 
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan/atau

e) Pelatihan dan implementasi berkendaraan (safety riding).

Apa syarat untuk mendapatkan manfaat Kegiatan Promotif dan 
Preventif?
Syarat untuk mendapatkan kegiatan promotif dan preventif adalah sebagai 
berikut:

a) Pemberi Kerja telah menjadi Peserta program JKK paling singkat 3 
(tiga) tahun,

b) Mengikutsertakan seluruh Pekerja dalam program-program 
jaminan sosial sesuai dengan ketentuan penahapan kepesertaan,

c) Tertib membayar iuran.
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 Gambar 1: Manfaat JKK BP Jamsostek 
(Peraturan Pemerintah No. 82/2019)
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5.4 Iuran JKK

Untuk menghitung besaran iuran JKK ditetapkan ketentuan Upah29 sebagai 
berikut:

1. Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran bagi Peserta Penerima 
Upah adalah upah sebulan. 

2. Upah sebulan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. 

3. Apabila upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sebagai 
dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua 
puluh lima). 

4. Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka 
upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah 
rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. 

5. Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya 
didasarkan pada upah borongan, maka upah sebulan sebagai dasar 
pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan 
terakhir.

1.  Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah (PPU)30 

1. Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah terbagi dalam 5 (lima) 
kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi: 

a. tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat 
persen) dari Upah sebulan; 

b. tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat 
persen) dari Upah sebulan; 

c. tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan 
persen) dari Upah sebulan; 

d. tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) 
dari Upah sebulan; 

29 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 19
30 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 16
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e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh 
empat persen) dari Upah sebulan.

2. Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat 
risiko lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
PP No. 44/Tahun 2015.

3. Pemerintah mengevaluasi kelompok tingkat risiko lingkungan kerja 
setiap 2 tahun.

4. Iuran JKK wajib dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

2.  Iuran JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)31

1. Besaran iuran JKK bagi PBPU didasarkan pada nilai nominal tertentu 
dari penghasilan Peserta.

2. Nilai nominal diperoleh dari tabel upah dan iuran, yaitu 1% upah 
sebulan. 

3. Besarnya nilai nominal iuran dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan 
Peserta setiap bulan.

Tabel 1. Besaran Iuran JKK bagi PBPU

31 PP No. 44 Tahun 2015, Pasal 20

PENGHASILAN
DASAR PENGHASILAN 

PENETAPAN MANFAAT JKK IURAN JKK
Sampai dengan 1.099.000 1.000.000 10.000

1.100.000 - 1.299.000 1.200.000 12.000
1.300.000 - 1.499.000 1.400.000 14.000
1.500.000 - 1.699.000 1.600.000 16.000
1.700.000 - 1.899.000 1.800.000 18.000
1.900.000 - 2.099.000 2.000.000 20.000
2.100.000 - 2.299.000 2.200.000 22.000
2.300.000 - 2.499.000 2.400.000 24.000
2.500.000 - 2.699.000 2.600.000 26.000
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PENGHASILAN
DASAR PENGHASILAN 

PENETAPAN MANFAAT JKK IURAN JKK

2.700.000 - 3.199.000 2.950.000 29.500
3.200.000 - 3.699.000 3.450.000 34.500
3.700.000 - 4.199.000 3.950.000 39.500
4.200.000 - 4.699.000 4.450.000 44.500
4.700.000 - 5.199.000 4.950.000 49.500
5.200.000 - 5.699.000 5.450.000 54.500
5.700.000 - 6.199.000 5.950.000 59.500
6.200.000 - 6.699.000 6.450.000 64.500
6.700.000 - 7.199.000 6.950.000 69.500
7.200.000 - 7.699.000 7.450.000 74.500
7.700.000 - 8.199.000 7.950.000 79.500
8.200.000 - 9.199.000 8.700.000 87.000
9.200.000 - 10.199.000 9.700.000 97.000
10.200.000 - 11.199.000 10.700.000 107.000
11.200.000 - 12.199.000 11.700.000 117.000
12.200.000 - 13.199.000 12.700.000 127.000
13.200.000 - 14.199.000 13.700.000 137.000
14.200.000 - 15.199.000 14.700.000 147.000
15.200.000 - 16.199.000 15.700.000 157.000
16.200.000 - 17.199.000 16.700.000 167.000
17.200.000 - 18.199.000 17.700.000 177.000
18.200.000 - 19.199.000 18.700.000 187.000
19.200.000 - 20.199.000 19.700.000 197.000

20.200.000 dan seterusnya 20.700.000 207.000

Sumber: Lampiran PP No. 44 Tahun 2015
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3.  Iuran JKK pada sektor usaha jasa konstruksi32

1. Peserta terdiri dari pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian 
kerja waktu tertentu yang bekerja pada sektor usaha jasa konstruksi.

2. Bila upah diketahui maka besaran iuran adalah 1,74% (satu koma 
tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

3. Bila upah tidak diketahui dan tidak tercantum, maka besaran iuran 
JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 
0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak; 

b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf 
a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih 
nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol 
koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah); 

d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 
sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol 
koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah); dan 

32 PP No. 44 Tahun 2015, Pasal 54



47
Paham JKK 

dan JKM

e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 
0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, 
yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

4. Pemberi Jasa Konstruksi membayar iuran JKK kepada BPJS 
Ketenagakerjaan secara sekaligus atau bertahap hingga sebelum 
pekerjaan konstruksi berakhir.33

5. Pembayaran bertahap dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap 1 sebesar 50% dari total iuran,

b. Tahap 2 sebesar 25% dari total iuran,

c. Tahap 3 sebesar 25% dari total iuran.

6. Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan 
iuran JKK dalam dokumen lelang.34

7. Setiap Pemberi Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan iuran JKK 
pada saat penawaran lelang.35

5.5 Manfaat JKM

Berupa santunan uang tunai diberikan kepada ahli waris Peserta yang 
meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, terdiri atas:36

1. Santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
diberikan kepada ahli waris Peserta,

2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta,

33 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 Pasal 7
34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1)
35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (2)
36 PP No. 82 Tahun 2019 Pasal 34  
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3. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
diberikan kepada ahli waris Peserta,

4. Beasiswa pendidikan dari Peserta yang telah memiliki masa iur 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat 
Kecelakaan Kerja:

a. bagi paling banyak 2 (dua) anak; 

c. diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat 
pendidikan anak Peserta:

i. pendidikan TK sampai dengan SD/sederajat sebesar 
Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang 
per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 
(delapan) tahun;

ii. pendidikan SMP/sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua 
juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan 
pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; 

iii. pendidikan SMA/sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan 
pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; 

iv. pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per 
tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 
(lima) tahun.

c. bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah 
sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta 
meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki 
usia sekolah;

d. beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 
(dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.
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5.6 Iuran JKM

1.  Iuran JKM bagi Peserta Penerima Upah (PPU)37

1. Iuran JKM bagi Peserta Penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma 
tiga puluh persen) dari upah sebulan.

2. Iuran JKM wajib dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

2.  Iuran JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)38

Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

3.  Iuran JKM pada sektor usaha jasa konstruksi39

1. Bila upah diketahui maka besaran iuran adalah 0,30% (nol koma 
tiga puluh persen) dari upah sebulan.

2. Bila upah tidak diketahui dan tidak tercantum, maka besaran iuran 
JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 
0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak; 

b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM 
huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih 
nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol 

37 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 18
38 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 20 ayat 3
39 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 55
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koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja 
konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah); 

d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 
sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% 
(nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai 
kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah); 

e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 
0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai 
kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah).

3. Pemberi Jasa Konstruksi membayar iuran JKM kepada BPJS 
Ketenaga kerjaan secara sekaligus atau bertahap hingga sebelum 
pekerjaan konstruksi berakhir.40

4. Pembayaran bertahap dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap 1 sebesar 50% dari total iuran,

b. Tahap 2 sebesar 25% dari total iuran,

c. Tahap 3 sebesar 25% dari total iuran.

5. Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan 
iuran JKM dalam dokumen lelang.41

6. Setiap Pemberi Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan iuran JKM 
pada saat penawaran lelang.42

40 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 Pasal 7
41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1)
42 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (2)
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Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pemerintah 
Pusat menyelenggarakan program jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya. 
Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya 
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, 
sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar 
wilayah Republik Indonesia. 

6.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Pekerja Migran 
Indonesia adalah:

a) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia Pasal 29,

b) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018.

6.2  Program dan Penyelenggaraan

Apa saja program jaminan sosial PMI?

Program Jaminan Sosial PMI terdiri atas program:

a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

06 PROGRAM JAMINAN 
SOSIAL BAGI PEKERJA 
MIGRAN INDONESIA
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b) Jaminan Kematian (JKM), dan 

c) Jaminan Hari Tua (JHT). 

Program JKK dan JKM wajib diikuti oleh PMI, sedangkan Program JHT 
dianjurkan/sukarela.

Siapa peserta program jaminan sosial PMI?

Peserta program jaminan sosial PMI terdiri atas: 

a) Calon PMI (CPMI) atau PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana 
Penempatan; dan 

b) Calon PMI (CPMI) atau PMI perseorangan.

Setelah PMI menyelesaikan perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, 
Peserta melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan sosial yang 
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Siapa badan penyelenggara program jaminan sosial PMI?

Ketiga program jaminan sosial PMI diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan.

Berapa iuran program JKK dan JKM bagi PMI?

Besaran iuran JKK dan JKM bagi PMI adalah sebagai berikut:

a) CPMI atau PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan 
membayar iuran JKK dan JKM sejumlah Rp370.000,00 untuk masa 
perlindungan 31 bulan, dengan perincian sebagai berikut:

 Sebelum bekerja:

i. 5 bulan sebelum penempatan ke negara tujuan, mem-
bayar iuran Rp37.500,00 terdiri atas iuran JKK sebesar 
Rp25.500,00 dan iuran JKM sebesar Rp12.000,00. 

ii. Jika belum ditempatkan, peserta dapat memperpanjang 
perlindungan sebelum keberangkatan dengan membayar 
kembali Rp37.500,00 untuk 5 bulan berikutnya.
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 Selama bekerja di negara tujuan, 

i. membayar iuran Rp332.500,00 untuk masa perlindungan 
26 bulan terdiri atas 24 bulan masa kerja, 1 bulan 
pengurusan kepulangan ke Indonesia, dan 1 bulan setelah 
kembali ke Indonesia.

ii. Jika PMI memperpanjang masa kerja, peserta membayar 
iuran Rp13.500,00 per bulan terdiri dari iuran JKK 
Rp8.000,00 dan iuran JKM Rp5.500,00 per bulan, serta 
dibayarkan sekaligus sesuai perpanjangan masa kerja.

b) CPMI atau PMI perseorangan membayar iuran

 Selama bekerja di negara tujuan

i. Membayar iuran Rp332.500,00 mencakup iuran JKK sebesar 
Rp202.000,00 dan iuran JKM sebesar Rp130.500,00, untuk 
masa perlindungan 27 bulan terdiri atas 1 bulan sebelum 
keberangkatan ke negara tujuan, 24 bulan masa kerja, 1 
bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia, dan 1 bulan 
setelah kembali ke Indonesia.

ii. Jika PMI memperpanjang masa kerja, peserta membayar 
iuran Rp13.500,00 per bulan terdiri dari iuran JKK 
Rp8.000,00 dan iuran JKM Rp5.500,00 per bulan, serta 
dibayarkan sekaligus sesuai perpanjangan masa kerja.

Berapa iuran program JHT PMI?

Besaran iuran program JHT per bulan terdiri atas 7 pilihan, sesuai kemampuan PMI:

a) Rp50.000,00

b) Rp100.000,00

c) Rp200.000,00

d) Rp300.000,00

e) Rp400.000,00

f) Rp500.000,00

g) Rp600.000,00
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Apa Manfaat Program JKK bagi PMI?
Program JKK memberikan perlindungan kepada CPMI dan PMI dalam 3 
periode, yaitu sebelum keberangkatan ke negara tujuan, selama bekerja 
di negara tujuan dan setelah kepulangan di Indonesia. Peserta berhak atas 
manfaat yang terdiri atas:43

a) Sebelum keberangkatan ke negara tujuan, manfaat JKK mencakup:

 Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis termasuk pelayanan 
medis untuk mengobati akibat kekerasan fisik dan pemerkosaan,

 Santunan berupa uang mencakup:

i. Penggantian biaya pengangkutan

ii. Santunan cacat

iii. Santunan kematian

iv. Beasiswa

v. Santunan khusus ketenagakerjaan

 Pendampingan dan pelatihan vokasional.

b) Selama bekerja di negara tujuan, manfaat JKK mencakup:

 pelayanan kesehatan berupa perawatan dan pengobatan 
lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan 
ke Indonesia oleh Pemberi Kerja, termasuk pelayanan medis 
untuk mengobati akibat kekerasan fisik dan pemerkosaan,

 Santunan berupa uang mencakup:

i. penggantian biaya pengangkutan

ii. santunan cacat

iii. santunan kematian

iv. beasiswa

v. santunan khusus ketenagakerjaan

 Pendampingan dan pelatihan vokasional.

43 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 Pasal 15, 16, 17
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c) Setelah kepulangan ke Indonesia, manfaat JKK mencakup:

 Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis termasuk 
pelayanan medis untuk mengobati akibat kekerasan fisik dan 
pemerkosaan,

 Santunan berupa uang mencakup:

i. penggantian biaya pengangkutan

ii. santunan cacat

iii. santunan kematian

iv. beasiswa

v. santunan khusus ketenagakerjaan

 Pendampingan dan pelatihan vokasional.

Adakah kadaluwarsa manfaat?

Hak untuk menuntut manfaat program JKK menjadi gugur apabila CPMI dan 
PMI tidak melakukan pengajuan klaim dalam waktu 24 (dua puluh empat) 
bulan sejak kecelakaan kerja terjadi.44

Apa saja pelayanan kesehatan yang diperoleh CPMI dan PMI?

Pelayanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau 
penyakit akibat kerja atau tindakan kekerasan atau pemerkosaan, diberikan 
di Indonesia oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS 
Ketenagakerjaan. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis hingga 
sembuh dengan fasilitas kelas 1 rumah sakit pemerintah atau rumah sakit 
swasta yang setara, terdiri atas:45

a) pemeriksaan dasar dan penunjang,

b) perawatan tingkat pertama dan lanjutan,

c) rawat inap,

d) perawatan intensif,

44 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 Pasal 29
45 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (2) 
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e) penunjang diagnostik,

f) pengobatan,

g) pelayanan khusus,

h) alat kesehatan dan implan,

i) jasa dokter atau medis,

j) operasi,

k) transfusi darah,

l) rehabilitasi medik.

Berapa biaya penggantian pengangkutan?

Penggantian biaya pengangkutan ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, 
diberikan kepada Peserta yang mengalami kecelakaan kerja sebelum 
keberangkatan ke negara tujuan, di negara tujuan dan setelah kepulangan 
ke Indonesia, terdiri dari:46

a) transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000,00,

b) transportasi laut paling banyak Rp1.500.000,00,

c) transportasi udara paling banyak Rp2.500.000,00, atau 

d) menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya 
paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.

Berapa besar santunan cacat?

Terdapat empat jenis santunan cacat, yaitu:

a) Cacat Sebagian Anatomis = % sesuai tabel x Rpl42.000.000,00 

b) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 
Rp142.000.000,00,

c) Cacat Total Tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d) Santunan berkala Cacat Total Tetap dibayar sekaligus sebesar 
Rp4,800.000,00.

46 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 lampiran
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Berapa besar santunan kematian akibat kecelakaan kerja?

Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar Rp85.000.000,00 berlaku 
bagi CPMI atau PMI yang wafat sebelum keberangkatan, selama bekerja, 
dan setelah kepulangan ke Indonesia.

Berapa besar beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja?

Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak Peserta, 
bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau 
meninggal akibat kecelakaan kerja. Ketentuan beasiswa adalah sebagai berikut:

a) Pembayaran klaim beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja 
diberikan berdasarkan pengajuan yang dilakukan setiap tahun,

b) Apabila beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja tidak diajukan 
ahli waris pada setiap tahun, maka rapel beasiswa dapat diberikan 
hanya untuk satu tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

c) Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja diberikan sampai dengan 
anak Peserta bcrusia 23 tahun, atau telah menikah, atau telah bekerja.

d) Beasiswa dibayarkan secara tahunan yang besarannya ditentukan 
berdasarkan tingkatan pendidikan anak Peserta:

 TK/SD/sederajat sebesar Rp1.200.000,00 per tahun,

 SLTP/sederajat sebesar Rp1.800.000,00 per tahun,

 SLTA/sederajat sebesar Rp2.400.000,00 per tahun, dan 

 Perguruan tinggi sebesar Rp3.000.000,00 per tahun.

e) Pelatihan kerja disetarakan dengan santunan beasiswa pendidikan 
setingkat perguruan tinggi.

Berapa besar santunan khusus ketenagakerjaan?

a) Bantuan uang sebesar Rp7.500.000,00 bagi CPMI yang gagal berangkat 
bukan karena kesalahan CPMI dan bukan disebabkan kesalahan 
Pelaksana Penempatan dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, 
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b) Bantuan uang sebesar Rp7.500.000,00 dan tiket pesawat paling 
banyak Rp10.000.000,00 bagi CPMI yang gagal ditempatkan di 
negara tujuan bukan karena kesalahan CPMI dan bukan disebabkan 
kesalahan Pelaksana Penempatan dan kebijakan Pemerintah 
Republik Indonesia, 

c) Penggantian tiket pesawat kelas ekonomi paling banyak sebesar 
Rp10.000.000,00 untuk:

 pemulangan PMI yang mengalami kecelakaan kerja dengan 
status tidak meninggal dunia,

 pemulangan PMI yang bermasalah bukan karena kesengajaan 
melakukan tindakan kriminal atau tindakan melanggar hukum 
atau mengedarkan atau mengonsumsi zat psikotropika dan 
minuman keras yang dilarang Pemerintah setempat.

d) Bantuan uang bagi PMI yang mengalami PHK akibat kecelakaan 
kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia, masa kerja 
dihitung dalam bulan:

 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan sebesar 
Rp2.000.000,00, 

 6 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan sebesar 
Rp3.000.000,00 

 12 bulan sampai dengan kurang dari 18 bulan sebesar 
Rp4.000.000,00,

 masa kerja 18 bulan sampai dengan 3 bulan sebelum perjanjian 
kerja berakhir sebesar Rp5.000.000,00

e) Bantuan uang sebesar Rp10.000.000,00 bagi PMI yang mengalami 
kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke 
daerah asal.

f) Biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (orthese) dan/atau 
alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang 
atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus 
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dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi 
Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut 
serta biaya rehabilitasi medik

Apa manfaat program Jaminan Kematian?

Manfaat Program JKM bagi CPMI dalam masa paling lama 1 bulan setelah 
pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan Pekerja Migran Indonesia 
berangkat ke negara tujuan penempatan, terdiri dari:

a) santunan kematian Rp16.200.000,00 

b) santunan berkala sebesar 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 yang 
dibayarkan sekaligus; dan 

c) biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 

Manfaat Program JKM yang diterima oleh PMI selama bekerja di negara 
tujuan:

a) santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman 
sebesar Rp85.000.000,00 yang dibayar sekaligus; 

b) beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak 
Peserta, bagi Peserta yang meninggal bukan akibat kecelakaan 
kerja, yang dibayarkan secara tahunan yang besarannya ditentukan 
berdasarkan tingkatan pendidikan anak Peserta dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

 Pembayaran klaim beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja 
diberikan berdasarkan pengajuan yang dilakukan setiap tahun. 

 Tingkat pendidikan 

i. TK/SD/sederajat sebesar Rp1.200.000,00 per tahun; 

ii. SLTP/sederajat sebesar Rp1.800.000,00 per tahun; 

iii. SLTA/sederajat sebesar Rp2.400.000,00 per tahun

iv. perguruan tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 
per tahun, 
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 Pelatihan kerja disetarakan dengan santunan beasiswa 
pendidikan setingkat perguruan tinggi. 

 Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja diberikan sampai 
dengan anak Peserta berusia 23 tahun, telah menikah, atau 
telah bekerja. 

 Jika beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja tidak diajukan 
ahli waris pada setiap tahunnya, rapel beasiswa dapat diberikan 
hanya untuk 1 (satu) tahun sebelumnya dan tahun berjalan. 

Kepada siapa manfaat JKK dan JKM diberikan?

a) Pembayaran manfaat program JKK diberikan kepada CPMI atau PMI. 
Dalam hal kecelakaan kerja menyebabkan CPMI atau PMI meninggal 
dunia, manfaat program JKK dibayarkan kepada ahli waris.

b) Pembayaran manfaat program JKM diberikan kepada ahli waris.

Siapa ahli waris yang berhak atas manfaat santunan JKK atau JKM?

Ahli waris meliputi janda, duda, atau anak. Dalam hal janda, duda, atau anak 
tidak ada, manfaat program JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:

a) keturunan sedarah CPMI atau PMI menurut garis lurus ke atas dan 
ke bawah sampai derajat kedua; 

b) saudara kandung; 

c) mertua; 

d) pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; atau 

e) dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta, 
santunan kematian diserahkan ke dana jaminan sosial.

Kapan santunan JKK atau santunan JKM dibayarkan kepada ahli waris?

BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan manfaat program JKK kepada 
peserta atau ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan 
akibat kecelakaan kerja diterima serta dipenuhinya persyaratan teknis dan 
administratif klaim JKK.
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BPJS Ketenagakerjaan membayarkan klaim program JKM kepada ahli waris 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak dipenuhinya persyaratan dan administrasi 
secara lengkap dan benar.
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7.1 Peserta

Peserta Program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh PT TASPEN 
(Persero) adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari:

a) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),

b) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

c) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepesertaan dimulai sejak tanggal pengangkatan dan gajinya dibayarkan.
Kepesertaan berakhir apabila Peserta: 

a) diberhentikan sebagai PNS; atau

b) diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK

7.2 Manfaat JKK

Manfaat program JKK TASPEN terdiri atas:

1.  Perawatan Kesehatan 

Perawatan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter, 
diberikan sampai dengan Peserta sembuh,47 mencakup:

a) Pemeriksaan dasar dan penunjang

b) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan

47 PP No. 70 Tahun 2015 Pasal 10

07 JKK - JKM TASPEN
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c) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta 
yang setara

d) Perawatan intensif

e) Penunjang diagnostik

f) Pengobatan

g) Pelayanan khusus

h) Alat kesehatan dan implan

i) Jasa dokter/medis

j) Operasi

k) Transfusi darah; dan/atau

l) Rehabilitasi medis

Ketentuan pemberian pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:48

a) Perawatan dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit 
swasta, atau fasilitas perawatan terdekat, jika tidak tersedia maka 
perawatan dapat diberikan pada rumah sakit lain dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia;

b) Jika perawatan tidak dapat diberikan di wilayah Indonesia, maka 
Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri;

c) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja ber-
dasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meski-
pun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak 
pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat 
sebagai PPPK;

d) Hak atas perawatan diberikan untuk mengobati penyakit akibat kerja 
yang timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung 
sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan 
hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat 
sebagai PPPK.

48 PP No. 70 Tahun 2015 Pasal 11, 12
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2.  Santunan

Santunan uang tunai mencakup 7 (tujuh) jenis, yaitu49: 

a) Penggantian biaya pengangkutan 

 Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/
atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama 
pada kecelakaan: 

i. angkutan darat/sungai/danau sebesar paling banyak 
Rp1.300.000,00

ii. angkutan laut sebesar paling banyak Rp1.950.000,00

iii. angkutan udara sebesar paling banyak Rp3.250.000,00

iv. jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka 
berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing 
angkutan yang digunakan.

b) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (SSTMB) akibat kecelakaan 
kerja 

 santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebesar 100% x 
Gaji terakhir;

 diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu 
bekerja kembali.

c) Santunan cacat 

 cacat sebagian anatomis dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) 
sebesar % sesuai tabel x 80 x gaji sebulan;

 cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumsum) 
sebesar penurunan fungsi x % sesuai tabel x 80 x gaji terakhir;

 santunan cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus (lumsum) 
dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:

i. santunan sekaligus sebesar 70% x 80 x gaji terakhir; 
49 PP No. 70 Tahun 2015 Pasal 13 
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ii. santunan berkala sebesar Rp250.000,00 per bulan selama 
24 bulan.

d) Penggantian biaya rehabilitasi 

 bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak 
berfungsi akibat kecelakaan kerja; 

 berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) satu 
kali untuk setiap kasus;

 standar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RSU 
Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut; 

 biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.600.000,00

e) Penggantian biaya gigi tiruan 

 maksimal sebesar Rp. 3.900.000,00 untuk setiap kasus

f) Santunan kematian dan biaya pemakaman kepada Peserta yang 
tewas

 santunan kematian kerja sebesar 60% gaji terakhir yang 
dibayarkan satu kali;

 uang duka tewas diberikan sebesar 6 kali gaji terakhir yang 
dibayarkan satu kali;

 biaya pemakaman diberikan sebagai penggantian biaya 
yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah 
pemakaman dan biaya di tempat pemakaman, besaran 
biayanya sebesar Rp10.000.000,00 dan dibayarkan satu kali.

g) Bantuan beasiswa50

 bantuan beasiswa diberikan kepada anak dari Peserta yang 
tewas; 

50 PP No. 66 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (2)
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 diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anak dari Peserta 
dengan ketentuan: 

i. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau 
kuliah,

ii. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun,

iii. belum pernah menikah, dan 

iv. belum bekerja.

 diberikan dalam satu waktu tahun sesuai dengan tingkat 
pendidikan anak peserta;

 besaran manfaat beasiswa JKK sesuai dengan tingkat 
pendidikan paling banyak Rp120 juta per anak, dengan 
perincian:

i. belum memasuki tingkat sekolah sampai dengan sekolah 
tingkat dasar sebesar Rp45.000.000,00 

ii. sekolah lanjutan tingkat pertama sebesar Rp35.000.000,00

iii. sekolah lanjutan tingkat atas sebesar Rp25.000.000,00

iv. diploma, sarjana, atau setingkat sebesar Rp15.000.000,00

3.  Tunjangan cacat

Tunjangan cacat diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:

a) mengalami cacat dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 
atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena cacat;

b) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai 
PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK 
karena cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia;

c) besaran tunjangan cacat diberikan setiap bulan berdasarkan 
persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya 
fungsi organ tubuh:
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 70% dari gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi: 

i. penglihatan pada kedua belah mata; 

ii. pendengaran pada kedua belah telinga; 

iii. kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.

 50% dari gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:

i. lengan dari sendi bahu ke bawah; 

ii. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.

 40% dari gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:

i. lengan dari atau dari atas siku ke bawah; 

ii. sebelah kaki dari pangkat paha

 30% dari gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:

i. penglihatan dari sebelah mata; 

ii. pendengaran dari sebelah telinga; 

iii. tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah; 

iv. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.

 30 % sampai 70% dari gaji terakhir menurut tingkat keadaan 
yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan untuk kehilangan 
fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak 
termasuk pada huruf a sampai huruf d.

 Bila terjadi beberapa cacat, maka besarnya tunjangan cacat 
ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap cacat, 
dengan ketentuan paling tinggi 100% dari gaji terakhir.

7.3 Iuran JKK

Iuran program JKK ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Iuran JKK ditanggung oleh Pemberi Kerja.
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2. Besarnya Iuran JKK adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh 
empat persen) dari gaji Peserta setiap bulan. 

3. Iuran JKK bagi Peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran 
Pen dapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

4. Iuran JKK bagi Peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.

7.4 Manfaat JKM

Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat, artinya meninggal dunia 
yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan kerja (tewas)51.

Manfaat JKM berupa santunan kematian yang terdiri atas: 

a) santunan sekaligus sebesar Rp15.000.000,00

b) uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir yang dibayarkan 
satu kali,

c) biaya pemakaman; 

 Penggantian biaya yang meliputi: peti jenazah dan per-
lengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat 
pemakaman sebesar Rp7.500.000,00

d) bantuan beasiswa.

 Diberikan untuk 2 (dua) orang anak, dengan ketentuan belum 
memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah, belum 
pernah menikah, belum bekerja, berusia paling tinggi 25 tahun.

 Diberikan sekaligus sebesar Rp15.000.000,00

 Bantuan beasiswa diberikan setelah kepesertaan mencapai 
paling sedikit 3 (tiga) tahun.

51 PP 70 Tahun 2015 Pasal 23, 24, 25,26,27 dan PP No. 66 Tahun 2017 Pasal 20, Pasal 29
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7.5 Iuran JKM

Iuran program JKM ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut52:

1. Iuran JKK ditanggung oleh Pemberi Kerja.

2. Besarnya Iuran JKK adalah sebesar 0,72% dari Gaji Peserta setiap bulan. 

3. Iuran JKK bagi Peserta yang Gajinya dibayar melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

4. Iuran JKK bagi Peserta yang Gajinya dibayar melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah.

52 PP No. 66 Tahun 2017 Pasal 30
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8.1 Peserta

Peserta program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh PT ASABRI 
(Persero) ditetapkan sebagai berikut:53

1. Peserta terdiri atas:

 Prajurit; 

 Anggota Polri; 

 PNS Kementerian Pertahanan; 

 Calon PNS Kementerian Pertahanan; 

 PNS Polri; 

 Calon PNS Polri; 

 PPPK Kementerian Pertahanan; 

 PPPK Polri.

2. Peserta program JKK tidak termasuk prajurit siswa Tentara Nasional 
Indonesia dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Kepesertaan program JKK terhitung mulai tanggal pengangkatan 
dan gajinya dibayarkan.

4. Kepesertaan program JKK berakhir apabila: 

a. diberhentikan dari dinas keprajuritan; 

53 PP 102/2015 Pasal 12 dan Pasal 13

08 JKK - JKM ASABRI
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b. diberhentikan dari Anggota Polri; 

c. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan; 

d. diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Polri; 

e. diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

5. Bila Peserta pindah dan/atau alih status ke instansi di luar lingkungan 
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, maka kewajiban dan hak JKK dan JKM 
yang bersangkutan akan mengikuti di instansi yang baru.

6. Bila Peserta ditugaskan ke instansi di luar lingkungan Kemhan, TNI, 
Polri maka kewajiban dan hak JKK dan JKM yang bersangkutan tetap 
mengikuti JKK dan JKM di lingkungan Kementerian Pertahanan, 
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8.2 Iuran JKK

Iuran program JKK yang diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero) ditetapkan 
sebagai berikut:

1. Iuran program JKK ditanggung oleh Pemberi Kerja. 

2. Iuran program JKK sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu 
persen) dari gaji peserta setiap bulan.

8.3 Iuran JKM

Iuran program JKM yang diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero) 
ditetapkan sebagai berikut:

1. Iuran program JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja. 

2. Iuran program JKM adalah sebesar 0,67% (nol koma enam puluh 
tujuh persen) dari gaji peserta per bulan.
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8.4 Manfaat Program JKK

Manfaat program JKK ASABRI terdiri atas perawatan medis dan santunan.54

1.  Perawatan Kesehatan sesuai kebutuhan medis

a) Perawatan diberikan kepada Peserta yang mengalami kecelakaan 
dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, 
kecelakaan di tempat kerja di luar tugas latihan dan operasi, dan/
atau penyakit yang timbul akibat kerja

b) Perawatan diberikan sesuai kebutuhan medis yang ditetapkan oleh 
dokter sampai dengan peserta sembuh,

c) Perawatan dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit 
swasta, atau fasilitas perawatan terdekat, jika tidak tersedia maka 
dapat dirujuk ke fasilitas perawatan lain di wilayah NKRI,

d) Perawatan kesehatan mencakup:

 pemeriksaan dasar dan penunjang,

 perawatan dasar tingkat pertama dan lanjutan,

 rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit 
pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara, 

 perawatan intensif,

 penunjang diagnostik,

 pengobatan; 

 pelayanan khusus, adalah perawatan kasus kecelakaan kerja 
yang memerlukan pemberian alat-alat organ tubuh sehingga 
dapat berfungsi seperti semula,

 alat kesehatan dan implan, 

54 PP 102 Tahun 2015 Pasal 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22
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 jasa dokter dan/atau medis,

 operasi,

 transfusi darah,

 rehabilitasi medik.

2.  Santunan

Santunan meliputi: 

a) Santunan cacat dinas

 Santunan cacat dinas ditentukan atas dasar tingkat dan 
golongan kecacatan yang ditetapkan oleh Menteri, Panglima 
TNI, atau KAPOLRI berdasarkan hasil pengujian dan penilaian 
kecacatan Prajurit, Anggota POLRI, PNS, dan PPPK oleh panitia 
evaluasi kecacatan, 

i. santunan cacat dinas khusus; 

ii. santunan cacat dinas biasa; 

 Cara perhitungan santunan terbagi atas tingkat kecacatan (I/II/
III), risiko tugas (A/B/C), dan gaji.

 i. Besar santunan tingkat kecacatan I/II/III = tabel risiko 
tugas (A/B/C) x gaji

 Santunan Cacat Tingkat III

 Santunan Cacat Tingkat II

 Santunan Cacat Tingkat I

ii. Santunan Cacat Dinas Biasa merupakan cacat Golongan A

iii. Santunan Cacat Dinas Khusus terdiri atas Golongan C dan 
Golongan B

iv. Dalam hal terjadi kecacatan lebih dari satu macam cacat, 
maka besar santunan paling banyak:

 61,6 x gaji untuk golongan C
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 49,3 x gaji untuk golongan B

 30,8 x gaji untuk golongan A

b) Santunan risiko kematian

 santunan risiko kematian khusus karena gugur Rp400.000.000,00 

 santunan risiko kematian khusus karena tewas Rp275.000.000,00

c) biaya pengangkutan peserta kecelakaan kerja; 

 Biaya pengangkutan Peserta kecelakaan kerja paling banyak 
sebesar Rp2.000.000,00

d) penggantian biaya rehabilitasi 

 bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak 
berfungsi akibat kecelakaan kerja; 

 berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) satu 
kali untuk setiap kasus

 standar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RSU 
Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut 

 biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.600.000,00

e) Penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp3.000.000,00 untuk 
setiap kasus.

f) Beasiswa

 Bantuan beasiswa diberikan untuk anak peserta yang gugur, 
tewas, atau cacat tingkat III,

 Beasiswa diberikan sekaligus sebesar Rp30.000.000,00
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8.5 Manfaat Program JKM 

Manfaat program JKM ASABRI terdiri atas:55

a) Santunan kematian terdiri dari:

 Santunan kematian sekaligus:

i. Perwira TNI, Kepolisian NRI, dan PNS yang menduduki 
jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi 
pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas 
sebesar Rp17.000.000,00

ii. Bintara dan tamtama TNI, Kepolisian NRI, dan PNS yang 
menduduki jabatan pelaksana sebesar Rp15.000.000,00

iii. PPPK diberikan besaran sesuai dengan jabatan.

 Uang duka wafat sebesar 3 kali Gaji terakhir diberikan kepada 
ahli waris dari Prajurit, Anggota Polri, dan PNS.

 Biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00

b) Beasiswa

 Diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia 
biasa dalam status dinas aktif sebesar Rp15.000.000,00.

 Diberikan untuk 1 (satu) orang anak peserta, dengan ketentuan 
masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga Pendidikan, 
belum pernah menikah, belum bekerja, berusia paling tinggi 
25 tahun.

55 Pasal 25 huruf a angka 1, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan Pasal 27 ayat (2) PP No. 102 Tahun 
2015
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9.1 Klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan

1.  Ketentuan umum klaim manfaat JKK56

Pemberi Kerja/Pekerja/Anggota Keluarga Pekerja melaporkan kejadian 
kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja sekaligus memohon pembayaran 
klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan dan pengajuan klaim terdiri 
atas dua tahap, yaitu:

a) Laporan tahap pertama, untuk melaporkan kejadian dan meng-
ajukan klaim pelayanan kesehatan.

b) Laporan tahap dua, untuk melaporkan hasil perawatan (sembuh/
cacat/meninggal dunia) dan untuk mengajukan klaim santunan.

Siapa yang melaporkan kejadian dan mengajukan klaim?

a) Bagi Pekerja Penerima Upah:

 Pihak pelapor atas pekerja penerima upah adalah pimpinan 
perusahaan atau bagian manajemen sumber daya manusia.

b) Bagi Pekerja Bukan Penerima upah:

 Pihak pelapor adalah pekerja atau keluarganya atau wadah.

56 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 43, Pasal 44

09 PENGAJUAN 
KLAIM 
JKK-JKM
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Bagaimana Melaporkan Tahap 1?57

a) Pemberi kerja/pekerja/keluarganya wajib melaporkan kejadian 
kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja yang menimpa Pekerja 
kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan setempat 
paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja atau sejak 
penyakit akibat kerja didiagnosis. Tujuan pembatasan waktu 2 
x 24 jam adalah agar data pendukung masih lengkap sehingga 
mempermudah proses klaim.

b) Pemberi kerja/pekerja/keluarganya mengajukan permohonan 
pembayaran klaim manfaat JKK atau JKM bagi Pekerjanya 
bersamaan pada saat melaporkan kejadian kecelakaan kerja/
penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

c) Pelaporan kasus dan pengajuan permohonan pembayaran klaim 
manfaat disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan cara 
mengisi formulir “Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap 1” yang 
memuat data dan informasi yang diperlukan BPJS Ketenagakerjaan 
untuk memverifikasi dan menindaklanjuti laporan 1:

 Data Pemberi Kerja (nama perusahaan, NPP, alamat, nomor 
telp/HP, nama kontak personil). 

 Data Peserta (nama, nomor kartu peserta, NIK, alamat, jenis 
pekerjaan/ jabatan). 

 Upah Peserta. 

 Tempat kejadian kecelakaan, alamat lokasi kejadian dan 
tanggal kecelakaan. 

 Kronologi kejadian. 

 Bagian mesin, instalasi bahan atau lingkungan yang 
menyebabkan cedera Akibat yang diderita (cedera atau 
meninggal dunia). 

57 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Penjelasan Pasal 
26
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 Bagian tubuh yang luka. 

 Fasilitas kesehatan yang memberikan pertolongan pertama.

c) Kelengkapan dokumen:

 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 

 Kartu Tanda Penduduk; 

 surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau 
dokter penasehat; 

 kuitansi biaya pengangkutan; 

 kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan bila fasilitas 
pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama 
dengan BPJS Ketenagakerjaan; 

 dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

d) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi keabsahan data peserta 
dan validitas kasus berdasarkan data dan informasi yang dituliskan 
oleh Pemberi Kerja dalam formulir tahap I, serta menyimpulkan 
kasus tersebut merupakan kasus kecelakaan kerja atau bukan kasus 
kecelakaan kerja.

e) Tata cara penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja, adalah sebagai 
berikut:58

 BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan dokter 
menghitung besarnya manfaat JKK,

 Jika perhitungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak diterima 
salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara 
Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/atau 
BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan Kerja 
atau penyakit akibat kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase 
cacat dan besarnya manfaat JKK, maka penetapan manfaat JKK 
dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat. 

58 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 45
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 Bila penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak diterima salah 
satu pihak, maka pihak yang tidak menerima dapat meminta 
penetapan Menteri Ketenagakerjaan,

 Penetapan Menteri Ketenagakerjaan merupakan penetapan 
akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. 

f) Tata cara penjaminan untuk pelayanan kesehatan:

 Di fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS 
Ketenagakerjaan:

 biaya pelayanan kesehatan bagi peserta PU dibayar 
terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja, sedangkan bagi 
peserta BPU dibayar terlebih dahulu oleh Peserta.

 Di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS 
Ketenagakerjaan:

 Fasilitas kesehatan melakukan pengecekan keabsahan 
kepesertaan melalui aplikasi ePLKK (Pusat Layanan 
Kecelakaan Kerja) BPJS Ketenagakerjaan. 

 Fasilitas kesehatan menanyakan kronologi kejadian dan 
informasi lain yang dibutuhkan untuk proses verifikasi 
BPJS Ketenagakerjaan. 

 Fasilitas kesehatan menyampaikan informasi, data atau 
dokumen yang diterima kepada BPJS Ketenagakerjaan 
dan mengirimkan permintaan persetujuan penjaminan ke 
BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi e-PLKK. 

 BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan menyimpulkan 
kasus tersebut merupakan kasus kecelakaan kerja atau 
bukan kecelakaan kerja (yang membuat kesimpulan atas 
kasus tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan, bukan fasilitas 
kesehatan). 

 Apabila BPJS Ketenagakerjaan menyimpulkan bahwa 
kasus tersebut adalah kasus kecelakaan kerja, maka 
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BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan persetujuan atas 
permintaan penjaminan yang diajukan oleh PLKK. PLKK 
akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama 
(PKS). Surat jaminan tersebut digunakan sebagai dasar 
untuk penagihan pelayanan kesehatan dari PLKK ke BPJS 
Ketenagakerjaan. 

 Apabila BPJS Ketenagakerjaan menyimpulkan bahwa kasus 
tersebut adalah bukan kasus kecelakaan kerja, maka BPJS 
Ketenagakerjaan akan menolak permintaan penjaminan 
yang diajukan oleh PLKK dan BPJS Ketenagakerjaan akan 
menindaklanjuti kasus tersebut dengan mengirimkan 
surat penolakan kepada Pemberi Kerja ditembuskan 
kepada Disnaker setempat dan BPJS Kesehatan setempat.

g) Tata cara pembayaran santunan tidak mampu bekerja:59

 Selama Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit 
akibat kerja masih belum mampu bekerja, Pemberi Kerja tetap 
membayar Upah Pekerja sampai ada surat keterangan dokter 
yang menyatakan Pekerja telah sembuh, cacat, atau meninggal 
dunia. 

 BPJS Ketenagakerjaan membayar santunan sementara tidak 
mampu bekerja kepada Pemberi Kerja sebagai pengganti 
Upah yang telah dibayar oleh Pemberi Kerja. 

 Jika penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja 
oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih besar dari Upah yang telah 
dibayarkan oleh Pemberi, maka selisihnya dibayarkan langsung 
kepada Pekerja. 

 Jika penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja 
oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih kecil dari Upah yang telah 
dibayarkan oleh Pemberi Kerja, maka selisihnya tidak dapat 
dimintakan kembali dari Pekerja.

59 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 51



84
Paham JKK 

dan JKM

Bagaimana Melaporkan Tahap 2?60

a) Pemberi Kerja/Peserta/Keluarga Peserta wajib melaporkan aki-
bat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS 
Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan.

b) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan 
tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam 
sejak Pekerja/Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia 
berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa: 

 keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; 

 cacat total tetap untuk selamanya, 

 cacat sebagian anatomis,

 cacat sebagian fungsi,

 meninggal dunia.

c) Kelengkapan dokumen pengajuan manfaat santunan JKK kepada 
BPJS Ketenagakerjaan: 

 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

 Kartu Tanda Penduduk,

 surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau 
dokter penasehat,

 kuitansi biaya pengangkutan, 

 kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas 
pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama 
dengan BPJS Ketenagakerjaan,

 dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

60 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 44 ayat (3), (4), (5)
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2.  Tata cara klaim manfaat JKM61

a) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 
kerja berhak atas manfaat JKM.

b) Ahli waris yang sah, meliputi: 

 janda, duda, atau anak,

 jika janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM 
diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 

i. keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke 
bawah sampai derajat kedua, 

ii. saudara kandung, 

iii. mertua; 

iv. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; 

v. jika tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada 
perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, 
sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala 
diserahkan ke Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

c) Ahli waris yang sah melaporkan dan mengajukan permohonan 
pembayaran manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan 
membawa dokumen:

 Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) Peserta,

 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan,

 Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwewenang,

 Fotokopi kartu keluarga,

 Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang,

 Dokumen lain yang diperlukan.

61 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 40
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d) BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi berkas data klaim.

e) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat kepada ahli waris 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan 
secara lengkap dan benar.

f) Jika BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajibannya, 
dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal 
santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan 
dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan.

Bagaimana hak JKM Pekerja, jika Pemberi Kerja menunggak iuran 
JKM?62

a) Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) 
bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena 
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan 
wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris.

b) Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKM lebih dari 3 (tiga) 
bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena 
Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja wajib 
membayar terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli waris.

c) Pemberi Kerja dapat meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan 
penggantian dana yang telah dibayarkan kepada ahli waris, setelah 
melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi 
kewajibannya.

Bagaimana hak JKM Pekerja Bukan Penerima Upah, jika ia menunggak 
iuran JKM?63

a) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak iuran JKM sampai 
dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia 
bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka 

62 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 41
63 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 42
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BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan:

 Biaya pemakaman

 manfaat santunan sekaligus, santunan berkala, beasiswa 
setelah ahli waris melunasi tunggakan iuran.

b) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak iuran JKM lebih 
dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia 
bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka ahli 
waris tidak berhak atas manfaat JKM. 

9.2 Klaim Manfaat JKK-JKM TASPEN

1.  Ketentuan umum klaim manfaat 64

 Peserta atau ahli waris mengajukan permohonan pembayaran 
klaim manfaat JKK atau JKM kepada PT Taspen. 

 PT Taspen membayar manfaat JKK atau JKM paling lama 1 (satu) 
hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara 
lengkap dan benar. 

 Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli 
waris kepada PT Taspen dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja 
terjadi.

2.  Prosedur perawatan kasus Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat 
Kerja65

 Peserta mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja dirawat 
di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan Taspen.

 Faskes menandai (tagging) terhadap Peserta Taspen melalui aplikasi 
V-claim,

64 PP No. 70 Tahun 2015 Pasal 34 dan Pasal 35
65 PP No. 70 Tahun 2015 jo PP No. 66 Tahun 2017, Perka BKN No. 5 Tahun 2016, PMK No. 141 Tahun 

2018
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 Taspen menginvestigasi dan memverifikasi laporan KK/PAK paling 
lama 3 x 24 jam,

 Jika terbukti KK/PAK, Taspen menerbitkan surat Kepastian Jaminan 
kepada Faskes dan Peserta mendapatkan perawatan kesehatan 
sesuai ketentuan JKK-Taspen. 

 Jika tidak terbukti KK/PAK Taspen menerbitkan surat Tidak 
Menjamin, dan bila: 

 Peserta Taspen juga Peserta JKN, maka Peserta mendapatkan 
perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan JKN- BPJS 
Kesehatan,

 Peserta Taspen tetapi tidak menjadi Peserta JKN, maka Peserta 
menanggung sendiri biaya perawatannya.
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Program JKK dan JKM didanai oleh iuran yang dibayarkan oleh Pemberi 
Kerja. Oleh karenanya, peserta wajib, pengumpulan iuran dan penegakan 
kepatuhan Pemberi Kerja menjadi fungsi utama bagi kesinambungan 
penyelenggaraan Program JKK dan JKM. Keteraturan dan ketepatan 
pembayaran iuran berdampak langsung terhadap pemenuhan hak Peserta 
atas manfaat Program JKK dan JKM.

Penegakan kepatuhan dan sanksi hanya berlaku bagi penyelenggaraan 
program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 
10.1  Implementasi Kepesertaan Wajib 

1.  Tenggat waktu Kepesertaan JKK dan JKM

Sejak 1 Juli 2015, Pemberi Kerja di lembaga pemerintah, badan usaha, dan 
jasa konstruksi, wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan 
untuk mengikuti program JKK dan JKM. Demikian pula halnya dengan pekerja 
tidak menerima upah atau pekerja mandiri, mereka wajib mendaftarkan 
dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK dan 
JKM sejak 1 Juli 2015.

Namun, bagi perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam 
program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 

10 PENEGAKAN 
KEPATUHAN DAN 
SANKSI
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3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dilarang 
mengurangi program jaminan sosial tenaga kerja yang telah diikuti.66 
Program Jamsostek terdiri atas program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
kematian, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.

Penahapan kepesertaan diatur sebagai berikut:

2.  Kewajiban Pekerja dan Pemberi Kerja

Kewajiban-kewajiban Pekerja dan Pemberi Kerja berkaitan dengan 
kepesertaan, iuran, dan data diri serta data keluarga.

Pemberi Kerja wajib:

a) mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS 
Ketenagakerjaan,67

b) memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya 
secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan,68

c) Menyampaikan perubahan data Pekerja dan anggota keluarganya 
kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak data diterima dari Peserta,69

66 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 Pasal 9
67 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) 
68 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2)
69 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

Pemberi Kerja Batas waktu penahapan wajib

JKK & JKM JHT & JP
Penyelenggara Negara  2029
Badan usaha besar 1 Juli 20152 2029
Badan usaha menengah 1 Juli 20153 2029
Badan usaha kecil 1 Juli 20154 2029
Badan usaha mikro 1 Juli 20155 2029
Jasa Konstruksi 1 Juli 20156 2029
Pekerja bukan penerima upah 1 Juli 20157 2029
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d) Menyampaikan perubahan data upah, jumlah pekerja, alamat 
kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan 
program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan,70

e) membayar dan menyetor iuran JKK dan JKM yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 
tanggal 15 (lima belas) setiap bulan,71

f) melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang 
menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi 
setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan paling lambat 2 x 24 jam pasca kecelakaan kerja 
atau pasca didiagnosis penyakit akibat kerja,72

g) melaporkan akibat kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, yang 
menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi 
setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak 
Pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.73

Pekerja penerima upah wajib:

a) Menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya kepada 
Pemberi Kerja,

Pekerja bukan penerima upah wajib:

a) mendaftarkan dirinya sebagai Peserta kepada BPJS 
Ketenagakerjaan74,

b) memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya 
secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan75

70 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (3)
71 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 21 ayat (1),(2),(3)
72 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (1)
73 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (4)
74 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 16 ayat (1) 
75 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 16 ayat (2)
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c) membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya 
kepada BPJS Ketenagakerjaan76,

Bagaimana jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerja?77

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang nyata-nyata lalai, tidak 
mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri 
dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tata caranya 
adalah sebagai berikut:

a) Pekerja mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dengan 
melampirkan: 

 perjanjian kerja, 

 surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang me-
nunjukkan sebagai pekerja, 

 Kartu Tanda Penduduk, dan

 Kartu Keluarga.

b) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan,

c) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran JKK dan JKM kepada BPJS 
Ketenagakerjaan,

d) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak 
pendaftaran dan Iuran pertama diterima wajib mengeluarkan 
nomor kepesertaan dan kepesertaan mulai berlaku sejak nomor 
kepesertaan diterbitkan,

e) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya tetapi Pemberi 
Kerja belum membayar iuran pertama secara lunas kepada BPJS 
Ketenagakerjaan, maka Pemberi Kerja wajib membayar hak-hak 
Pekerja bila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

76 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (3)
77 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 10
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Bagaimana jika Pemberi Kerja memiliki badan usaha/lembaga lebih 
dari satu?78

a) Pemberi Kerja wajib ikut dalam program JKK pada masing-masing 
badan usaha/lembaga,

b) Pemberi Kerja wajib ikut dalam program JKM pada salah satu badan 
usaha/lembaga yang dimilikinya.

Bagaimana jika Pekerja bekerja pada lebih dari 1 (satu) badan usaha/
lembaga?79

a) Pekerja penerima upah yang bekerja pada beberapa perusahaan 
wajib diikutsertakan dalam program JKK dan JKM oleh masing-
masing badan usaha/lembaga.

Bagaimana dengan siswa magang dan praktik kerja?

a) magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang 
dipekerjakan pada Pemberi Kerja, apabila mengalami Kecelakaan 
Kerja, dianggap sebagai Pekerja dan berhak memperoleh manfaat 
JKK80

b) magang atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap 
menerima upah sebesar upah terendah sebulan dari Pekerja yang 
melakukan pekerjaan yang sama pada Pemberi Kerja tempat yang 
bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.81

3.  Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan wajib82:

a) mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja 
sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima,

78 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)
79 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (3)
80 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 28 ayat (1)
81 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 28 ayat (2)
82 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 12
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b) mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap 
dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas,

c) menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara langsung 
kepada Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang 
dibentuk oleh Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja,

d) melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja kepada Pengawas 
Ketenagakerjaan di instansi yang mengurusi bidang ketenagakerjaan 
di pusat/provinsi/ kabupaten/kota.83

10.2 Sanksi

Sanksi dan pengenaannya dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan 
program jaminan sosial dan perlindungan finansial pekerja akibat risiko 
kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau kematian. Sanksi terdiri dari 
sanksi administratif dan sanksi pidana.

UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS mendelegasikan kewenangan penegakan 
kepatuhan Pekerja dan Pemberi Kerja kepada BPJS, sebagai berikut:

a) BPJS Ketenagakerjaan berwewenang mengenakan sanksi 
administratif kepada Pekerja atau Pemberi Kerja yang tidak 
memenuhi kewajibannya.84

b) BPJS Ketenagakerjaan berwewenang melaporkan Pemberi Kerja 
kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya 
dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.85

1.  Sanksi administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara 

83 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 61 ayat (1)
84 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11 huruf f
85 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11 huruf g
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negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah/seseorang yang86:

a) tidak mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Program 
Jaminan Sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan,

b) tidak memberikan data dirinya (badan usaha/lembaga), pekerja 
dan anggota keluarga pekerja dengan lengkap dan benar kepada 
BPJS Ketenagakerjaan,

c) tidak membayar iuran JKK dan JKM bagi Pekerjanya kepada BPJS 
Ketenagakerjaan,

d) tidak melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang 
menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instasi di 
bidang ketenagakerjaan dalam 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan 
kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja,

e) tidak melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat 
kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan 
instansi di bidang ketenagakerjaan dalam 2 x 24 jam sejak Pekerja 
dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat 
keterangan dokter.

Sanksi administratif dapat berupa87:

a) teguran tertulis, 

b) denda:

 Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja 
dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan 
keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya 
dibayar oleh Pemberi Kerja.88

 Denda sepenuhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja.89

86 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 17 ayat 1 dan PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (1)
87 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 17, PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 59 dan Pasal 60, PP No. 86 Tahun 2013
88 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (1)
89 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (2)
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 Denda dibayarkan sekaligus bersama dengan iuran bulan 
berikutnya.90

c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu, berupa:

 perizinan terkait usaha,

 izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek,

 izin mempekerjakan tenaga kerja asing,

 izin perusahaan penyedia jasa Pekerja,

 Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pengenaan sanksi:91

a) sanksi teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan.

b) sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan 
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS 
Ketenagakerjaan.

c) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara telah 
diberikan sanksi administratif tetapi Pemberi Kerja tersebut tetap 
tidak patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya92:

 maka BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan 
tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota,

 Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap 
Pemberi Kerja.

90 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (3)
91 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), dan PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (3) 

dan ayat (4), PP No. 86 Tahun 2013
92 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 61
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Pencabutan sanksi:93

 Bukti pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dan surat tanda 
terima data kepesertaan yang lengkap dan benar dari BPJS sebagai 
dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah 
daerah kabupaten/kota.

2.  Sanksi pidana

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan pembayaran iuran kepada BPJS 
Ketenagakerjaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).94

3.  Sanksi perdata

Sanksi perdata dikenakan kepada Pemberi Kerja bukan penyelenggara 
negara yang: 95

a) belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JKK dan JKM 
kepada BPJS Ketenagakerjaan dan terjadi risiko kecelakaan kerja, 
penyakit akibat kerja, atau kematian terhadap Pekerjanya.

b) mendaftarkan sebagian pekerja, sebagian upah, atau sebagian 
program96

Sanksi perdata berupa pemenuhan hak pekerja atas manfaat JKK atau JKM 
sesuai dengan manfaat yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan:

a) membayar kekurangan manfaat, atau

b) membayar seluruh manfaat.

93 PP No. 86 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (8) dan Pasal 12 ayat (5)
94 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 54
95 PP 44 Tahun 2015 Pasal 27 dan Pasal 35
96 PP 44 Tahun 2015 Pasal 32
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11.1 Perbedaan Pendapat

Jika perhitungan BPJS Ketenagakerjaan tidak diterima salah satu pihak 
dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja selain 
penyelenggara negara dan/atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan 
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, atau bukan akibat kerja, 
persentase cacat dan besarnya manfaat JKK, maka penetapan manfaat JKK 
dilakukan secara berjenjang oleh:

a) Pengawas Ketenagakerjaan setempat,

c) Menteri Ketenagakerjaan.

Bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat tentang kecelakaan 
kerja/penyakit akibat kerja atau bukan kecelakaan kerja/bukan 
penyakit akibat kerja?97

a) Pemberi Kerja, Peserta/Keluarga Peserta, atau BPJS Ketenagakerjaan 
meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan setempat, 
jika terjadi perbedaan pendapat atas kesimpulan kasus kecelakaan 
kerja atau penyakit akibat kerja.

97 Permenaker No. 26 Tahun 2015 Pasal 24 dan Pasal 25

11 PENYELESAIAN 
PERBEDAAN 
PENDAPAT ATAU 
SENGKETA
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b) Berdasarkan permintaan tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan dan 
Petugas BPJS Ketenagakerjaan secara bersama-sama meneliti dan 
memeriksa atas kejadian kecelakaan kerja atau penyakit akibat 
kerja.

c) Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan 
membuat penetapan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja atau 
bukan kecelakaan kerja/bukan penyakit akibat kerja.

d) Jika hasil penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat 
diterima oleh Peserta/Keluarga Peserta/Pemberi Kerja, maka 
langkah selanjutnya adalah:

 Peserta/Keluarga dan Peserta/Pemberi Kerja dapat meneruskan 
permohonan penetapan kepada Menteri Ketenagakerjaan,

 Sambil menunggu penetapan, Pengawas Ketenagakerjaan, 
Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu biaya 
pengangkutan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, 
dan santunan tidak mampu bekerja kepada Pekerja sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.

 Jika Menteri Ketenagakerjaan menetapkan kecelakaan kerja/
penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib 
membayar manfaat JKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Jika hasil penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat 
diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan banding, dengan urutan langkah sebagai berikut:

 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan,

 Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan,

 Divisi Pengembangan Jaminan dengan tembusan Direktur 
Pelayanan dan Kepatuhan,

 Menteri Ketenagakerjaan.
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Bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat tentang persentase 
cacat atau penyakit akibat kerja?

a) Pemberi Kerja, Peserta/Keluarga Peserta, atau BPJS Ketenagakerjaan 
meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan setempat, 
jika terjadi perbedaan pendapat atas besar persentase kecacatan 
atau penyakit akibat kerja.

b) Pengawas Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Dokter Pengawas 
untuk mendapatkan pertimbangan medis untuk menetapkan:

 Persentase kecacatan,

 Kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja atau bukan kecelakaan 
kerja/bukan penyakit akibat kerja.

c) Jika ketetapan Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan hasil 
pertimbangan medis masih belum dapat diterima, maka pihak yang 
berbeda pendapat dapat mengajukan banding kepada Menteri 
Ketenagakerjaan.

d) Sambil menunggu penetapan Menteri, BPJS Ketenagakerjaan 
membayarkan manfaat selain santunan kecacatan kepada Pemberi 
Kerja atau Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan.

e) Setelah penetapan Menteri diterbitkan, BPJS Ketenagakerjaan 
membayar santunan kecacatan kepada Peserta.

Ke mana Peserta mengadu bila tidak puas dengan pelayanan BPJS 
Ketenagakerjaan atau dengan pelayanan fasilitas kesehatan?98

a) Jika Peserta tidak puas dengan pelayanan fasilitas kesehatan 
yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat 
menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat 
atau media elektronik.

98 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 2016 Pasal 23 - 34
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b) Jika Peserta tidak puas dengan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta 
menyampaikan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan atau 
Dewan Jaminan Sosial Nasional.

11.2 Sengketa99

Sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dapat terjadi antara:

a) peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan,

b) fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan,

c) peserta dengan BPJS ketenagakerjaan.

Sengketa tersebut merupakan sengketa di bidang perdata dan sengketa 
mengenai hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan bukan 
sengketa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 
dapat diadakan perdamaian.

Penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a) Musyawarah,

c) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian 
sengketa dilakukan melalui unit pengendali mutu pelayanan dan 
penanganan pengaduan BPJS Ketenagakerjaan,

d) Jika penyelesaian oleh unit tersebut tidak terlaksana, maka pe-
nyelesaian dilakukan melalui mediasi,

e) Jika mediasi tidak dapat terlaksana, maka penyelesaiannya dapat 
diajukan ke Pengadilan Negeri.

99 PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 58
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Pada 30 Januari 2020 WHO menetapkan coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia 
(KKMMD), kemudian pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 
sebagai pandemi. Pada 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia menetapkan 
COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Keputusan 
Presiden ini menandai penanggulangan wabah COVID-19 secara masif, salah 
satu di antaranya adalah penanganan kasus di fasilitas kesehatan. Perawatan 
pasien-pasien terinfeksi COVID-19 memunculkan risiko penularan kepada 
tenaga kerja kesehatan saat menangani kasus COVID-19. Oleh karena itu, 
Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan menetapkan COVID-19 sebagai 
penyakit akibat kerja.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 
disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 
(SARSCoV-2).100

100 Permenkes No. 413 Tahun 2020

12 JKK BAGI TENAGA 
KESEHATAN
YANG MENGALAMI 
COVID-19 AKIBAT 
KERJA
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12.1 Dasar Hukum

Program perlindungan tenaga kerja kesehatan dan pekerja di sektor 
kesehatan pada situasi pandemi COVID-19 diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berikut:

a) Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kesehatan dan Pekerja di 
Sektor Kesehatan:

 Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit,

 Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2018 Tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan,

 Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas 
Kesehatan.

b) Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kesehatan dan Pekerja di Sektor 
Kesehatan:

 Peraturan perundang-undangan jaminan sosial (UU SJSN dan 
peraturan pelaksanaan terkait program JKK)

c) Penetapan COVID-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja:

 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Penyakit Akibat 
Kerja,

 Keputusan Menteri Kesehatan No. 327 Tahun 2020,

 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020.

d) Penghargaan Pemerintah berupa insentif dan santunan kematian

 Keputusan Menteri Kesehatan No. 278 Tahun 2020.
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12.2 Tata Kelola PAK COVID-19 

Bagaimana COVID-19 akibat kerja ditetapkan sebagai penyakit akibat 
kerja?

 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Penyakit Akibat 
Kerja (Perpres PAK) tidak mencantumkan secara eksplisit COVID-19 
dalam daftar penyakit infeksi yang menyebabkan penyakit akibat 
kerja.

 Lampiran I.c Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2020 memberi 
ruang untuk menetapkan COVID-19 sebagai penyakit infeksi 
yang menyebabkan PAK.

....”penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi lain di tempat 
kerja yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan 
langsung antara paparan faktor biologi yang muncul akibat 
aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja 
yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode 
yang tepat.”

 Keputusan Menteri Kesehatan No. 327 Tahun 2020 menetapkan 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) akibat kerja sebagai penyakit 
akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu dan mulai 
diberlakukan pada 19 Mei 2020.

 Pekerjaan tertentu mencakup pekerjaan yang dilakukan 
oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam 
penanganan COVID-19.

 Dokter yang menangani atau merawat tenaga kesehatan 
dan tenaga non kesehatan yang mengalami sakit atau 
meninggal dunia karena COVID-19 akibat kerja, dapat 
menetapkan diagnosis COVID-19 sebagai penyakit akibat 
kerja.
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 Dokter harus memperhatikan adanya hubungan antara 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) dengan pekerjaan 
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan 
pada kriteria penetapan COVID-19 akibat kerja.

 Memenuhi kriteria COVID-19 akibat kerja sebagai penyakit 
akibat kerja.

 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/8/HK.04/V/2020 
tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona 
Virus Diseases 2019 (COVID-19).

 Menjelaskan bahwa pekerja/buruh dan atau tenaga kerja yang 
mengalami PAK karena COVID-19 berhak atas manfaat program 
JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Menjelaskan langkah-langkah pencegahan dan penang-
gulangan PAK karena COVID-19 yang harus dilaksanakan oleh 
Gubernur.

Siapa yang berisiko terpapar pajanan COVID-19 akibat kerja?101

Mereka yang bekerja atau bertugas di fasilitas kesehatan atau tempat lain 
yang ditunjuk Pemerintah sebagai tempat perawatan pasien terinfeksi 
COVID-19, yaitu:

a) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melayani/merawat/
kontak dengan pasien COVID-19 (konfirmasi positif/pasien dalam 
pengawasan-PDP/orang dalam pemantauan-ODP):

 Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis,

 Tenaga keperawatan,

 Tenaga kebidanan,

 Tenaga medik biomedika,

101 SE Menaker No.M/8/HK.04/V/2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 327 Tahun 2020



107
Paham JKK 

dan JKM

 Tenaga kefarmasian,

 Tenaga kesehatan masyarakat.

b) Tenaga pendukung kesehatan di fasilitas kesehatan atau di luar 
fasilitas kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19:

 Petugas kebersihan,

 Petugas laundry,

 Petugas ambulans,

 Petugas pemulasaran jenazah,

 Petugas lainnya yang berisiko terpapar infeksi COVID-19.

c) Tim relawan yang bekerja dalam rangka penanganan COVID-19

 Tenaga kerja kesehatan

 Tenaga kerja non kesehatan.

Bagaimana penegakan kasus PAK COVID -19?

a) Diagnosa klinis COVID -19

 Memiliki gejala klinis yang sesuai dengan infeksi COVID -19, 
seperti demam (>38,5°C), atau batuk atau pilek atau nyeri 
tenggorokan atau gejala lainnya dan/atau terdapat gejala 
pneumonia pada foto toraks atau pada CT Scan toraks 
ditemukan gambaran ground glass opacity, monositosis atau 
neutrofil limfosit ratio (NRL) > 3,1 atau terdapat peningkatan 
CRP (C Reactive Protein), atau

 Hasil swab nasofaring/orofaring/aspirat saluran napas positif 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

b) Jenis pekerjaan yang berhubungan erat dengan risiko tinggi 
paparan COVID-19 di lingkungan kerja,
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c) Penentuan pajanan di tempat kerja

 Adanya pajanan coronavirus SARS-COV-2 yang bersumber 
dari pasien COVID-19 atau pengunjung yang berstatus PDP/
ODP/ atau spesimen/peralatan/benda lain sebagai sumber 
penularan.

d) Penentuan hubungan waktu pajanan dengan diagnosa klinis

 Yakin bahwa disebabkan karena pajanan COVID-19 bukan hal 
lain,

 Gejala muncul dalam <14 hari sejak kontak dengan pasien 
COVID-19 (konfirmasi positif/PDP/ODP) atau kontak dengan 
spesimen pasien COVID-19 (pada kasus ekstrim dapat terjadi 
lebih dari 14 hari).

e) Penentuan faktor lain di luar tempat kerja

 Tidak terbukti ada riwayat kontak dengan pajanan di luar 
pekerjaan 

 Tidak bepergian ke luar negeri/daerah terjangkit selama <14 
hari,

 Tidak ada riwayat kontak dengan keluarga, kerabat lainnya 
yang konfirmasi positif/PDP/ODP di luar tempat kerja,

f) Penetapan PAK Covid-19

 Ditetapkan oleh dokter yang kompeten yaitu dokter yang 
merawat/dokter penasihat/dokter okupasi/dokter kesehatan 
kerja.

Apa manfaat perlindungan penyakit akibat kerja COVID-19 bagi 
pekerja kesehatan?

a) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis hingga sembuh, 
ditanggung oleh program penanggulangan wabah,102

102 Keputusan Menteri Kesehatan No. 446 Tahun 2020



109
Paham JKK 

dan JKM

b) Manfaat santunan tunai dan dana transportasi ditanggung oleh 
BPJS Ketenagakerjaan atau PT Taspen atau PT ASABRI sesuai 
dengan kepesertaan program JKK yang didaftarkan.

Bagaimana jika pekerja kesehatan terpapar COVID-19 tapi tidak 
menjadi peserta program JKK?

a) Tetap memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis 
hingga sembuh. Biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh 
program penanggulangan wabah yang didanai oleh APBN/APBD,

b) Pemberi Kerja membayarkan manfaat santunan tunai dan dana 
transportasi kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan manfaat 
program JKK.
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Pemerintah memberlakukan penyesuaian iuran program jaminan sosial 
ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran corona virus disease 
2019 (COVID-19), sejak iuran bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021.103 
Penyesuaian iuran bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Peserta, 
kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Relaksasi iuran berlaku bagi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang 
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan relaksasi atau penyesuaian iuran berupa:104

a) kelonggaran batas waktu pembayaran iuran jaminan kecelakaan 
kerja, iuran jaminan kematian, iuran jaminan hari tua, dan iuran 
jaminan pensiun setiap bulan, 

103 PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 26
104 PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 26
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b) keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, 

c) penundaan pembayaran sebagian iuran jaminan pensiun, 

d) pengurangan denda. 

Dalam buku ini, pembahasan terbatas pada penyesuaian iuran JKK dan JKM.

13.1 Keringanan Iuran JKK

Keringanan Iuran JKK diberikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan 
persen), sehing ga Iuran JKK menjadi 1% (satu persen) dari Iuran JKK yang 
diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 dan PP No. 82 Tahun 2019.105

1.  Iuran JKK bagi Pekerja Penerima Upah (PPU)

Tabel 2. Besaran Penyesuaian Iuran JKK – COVID-19 Bagi PPU

Sumber: PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 6

105 PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 5

Tingkat Risiko Iuran JKK Normal
(% upah sebulan)

Relaksasi Iuran JKK
(% upah sebulan)

Sangat rendah 0,24% 0,0024%
Rendah 0,54% 0,0054%
Sedang 0,89% 0,0089%
Tinggi 1,27% 0,0127%
Sangat Tinggi 1,74% 0,0174%
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2.  Iuran JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Tabel 3. Besaran Iuran JKK bagi PBPU

PENGHASILAN
DASAR PENGHASILAN 
PENETAPAN MANFAAT 

JKK
IURAN JKK
(Normal)

IURAN JKK
(Relaksasi)

Sampai dengan 1.099.000 1.000.000 10.000 1000
1.100.000 - 1.299.000 1.200.000 12.000 1200
1.300.000 - 1.499.000 1.400.000 14.000 1400
1.500.000 - 1.699.000 1.600.000 16.000 1600
1.700.000 - 1.899.000 1.800.000 18.000 1800
1.900.000 - 2.099.000 2.000.000 20.000 2000
2.100.000 - 2.299.000 2.200.000 22.000 2200
2.300.000 - 2.499.000 2.400.000 24.000 2400
2.500.000 - 2.699.000 2.600.000 26.000 26
2.700.000 - 3.199.000 2.950.000 29.500 295
3.200.000 - 3.699.000 3.450.000 34.500 345
3.700.000 - 4.199.000 3.950.000 39.500 395
4.200.000 - 4.699.000 4.450.000 44.500 445
4.700.000 - 5.199.000 4.950.000 49.500 495
5.200.000 - 5.699.000 5.450.000 54.500 545
5.700.000 - 6.199.000 5.950.000 59.500 595
6.200.000 - 6.699.000 6.450.000 64.500 645
6.700.000 - 7.199.000 6.950.000 69.500 695
7.200.000 - 7.699.000 7.450.000 74.500 745
7.700.000 - 8.199.000 7.950.000 79.500 795
8.200.000 - 9.199.000 8.700.000 87.000 870
9.200.000 - 10.199.000 9.700.000 97.000 970
10.200.000 - 11.199.000 10.700.000 107.000 1070
11.200.000 - 12.199.000 11.700.000 117.000 1170
12.200.000 - 13.199.000 12.700.000 127.000 1270
13.200.000 - 14.199.000 13.700.000 137.000 1370
14.200.000 - 15.199.000 14.700.000 147.000 1470
15.200.000 - 16.199.000 15.700.000 157.000 1570
16.200.000 - 17.199.000 16.700.000 167.000 1670
17.200.000 - 18.199.000 17.700.000 177.000 1770
18.200.000 - 19.199.000 18.700.000 187.000 1870
19.200.000 - 20.199.000 19.700.000 197.000 1970

20.200.000 dan seterusnya 20.700.000 207.000 2070
Sumber: PP No. 49 Tahun 2020 jo lampiran PP No. 44 Tahun 2015
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3.  Iuran JKK bagi Pekerja Konstruksi

Tabel 4. Besaran Iuran JKK

Sumber: PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 8

13.2 Keringanan Iuran JKM

Keringanan Iuran JKM diberikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan 
persen), sehingga Iuran JKM menjadi 1% (satu persen) dari iuran JKM yang 
diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 dan PP No. 82 Tahun 2019. 106

106 PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 5

No. Jasa Konstruksi Besaran Relaksasi Iuran JKK
1. Besar upah pekerja diketahui 0,0174% upah sebulan
2. Upah tidak diketahui, nilai kontrak 

Rp100.000.000,00
0,0021% dari nilai kontrak kerja 
konstruksi sampai dengan Rp 
100.000.000,00

3. Upah tidak diketahui, nilai kontrak di 
atas Rp100.000.000,00 sampai dengan 
Rp500.000.000,00

Besar iuran No.2 + 0,0017% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp100.000.000,00

4. Upah tidak diketahui, nilai kontrak di 
atas Rp500.000.000,00 sampai dengan 
Rp1.000.000.000,00

Besar iuran No.3 + 0,0013% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp500.000.000,00

5. Upah tidak diketahui, nilai kontrak 
di atas Rp1.000.000.000,00 sampai 
dengan Rp5.000.000.000,00

Besar iuran No.4 + 0,0011% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp1.000.000.000,00

6. Upah tidak diketahui, nilai kontrak di 
atas Rp5.000.000.000,00 

Besar iuran No.5 + 0,0009% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp5.000.000.000,00
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1.  Iuran JKM bagi Pekerja Penerima Upah (PPU)

Tabel 5. Besaran Penyesuaian Iuran JKM – COVID-19 Bagi PPU

Sumber: PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 8

2.  Iuran JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Iuran JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah yaitu sebesar 1% (satu persen) 
dikali Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp68,00 
(enam puluh delapan rupiah) setiap bulan.107

3. Iuran JKM bagi Pekerja Konstruksi

Tabel 6. Besaran Iuran JKK Pekerja Konstruksi

107 PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 11

Program Iuran JKM Normal
(% upah sebulan)

Relaksasi Iuran JKM
(% upah sebulan)

JKM - PPU 0,30% 0,0030%

No. Jasa Konstruksi Besaran Relaksasi Iuran JKM
1. Besar upah pekerja diketahui 0,30% upah sebulan
2. Upah tidak diketahui, nilai kontrak 

Rp100.000.000,00
0,0003% dari nilai kontrak kerja 
konstruksi sampai dengan Rp 
100.000.000,00

3. Upah tidak diketahui, nilai kontrak di 
atas Rp100.000.000,00 sampai dengan 
Rp500.000.000,00

Besar iuran No.2 + 0,0002% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp100.000.000,00

4. Upah tidak diketahui, nilai kontrak di 
atas Rp500.000.000,00 sampai dengan 
Rp1.000.000.000,00

Besar iuran No.3 + 0,0002% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp500.000.000,00

5. Upah tidak diketahui, nilai kontrak 
di atas Rp1.000.000.000,00 sampai 
dengan Rp5.000.000.000,00

Besar iuran No.4 + 0,0001% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp1.000.000.000,00

6. Upah tidak diketahui, nilai kontrak di 
atas Rp5.000.000.000,00 

Besar iuran No.5 + 0,0001% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai kontrak 
kerja konstruksi setelah dikurangi 
Rp5.000.000.000,00

Sumber: PP No. 49 Tahun 2020 Pasal 12
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13.3 Syarat Keringanan Iuran JKK dan JKM

Keringanan iuran diberikan kepada Pemberi Kerja, Peserta Penerima Upah, 
dan Peserta Bukan Penerima Upah dengan persyaratan sebagai berikut:

a) Peserta/Pemberi Kerja yang mendaftar sebelum bulan Agustus 
2020 diberikan keringanan setelah melunasi iuran JKK dan JKM 
sampai dengan bulan Juli 2020,

b) Peserta/Pemberi Kerja yang mendaftar setelah bulan Juli 2020 
membayar penuh iuran JKK dan JKM selama 2 bulan, dan 
mendapatkan keringanan iuran mulai bulan ketiga hingga masa 
pemberlakuan keringanan iuran berakhir.

c) pemberian keringanan iuran JKK dan JKM diberikan secara 
langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa permohonan dan 
dilaksanakan melalui sistem kepesertaan yang dikelola oleh BPJS 
Ketenagakerjaan.

d) Jika Peserta Penerima Upah, dan Peserta Bukan Penerima Upah 
telah melunasi iuran JKK dan JKM bulan Agustus 2020 atau bulan 
berikutnya dan terdapat kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan 
JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan JKM 
berikutnya.

e) Ketentuan relaksasi iuran bagi Jasa Konstruksi:

 Bagi pekerja harian lepas/borongan/perjanjian kerja waktu 
tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja di sektor konstruksi 
yang upahnya didasarkan atas upah pekerja dan komponen 
upah tercantum dan diketahui, relaksasi iuran dihitung 
sesuai ketentuan bagi Pekerja Penerima Upah sebagaimana 
diterangkan dalam butir 1-4 di atas.

 Jika komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak 
tercantum dan iuran dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja 
konstruksi, maka iuran dihitung sebagai berikut:

i. Bagi Pemberi Kerja yang telah mendaftarkan Pekerjanya 
sebelum Agustus 2020 dan telah membayar iuran, maka 
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keringanan diberikan sebesar 1% dari sisa tagihan iuran 
yang belum dibayarkan lunas.

ii. Bagi Pemberi Kerja yang mendaftarkan Pekerjanya setelah 
Juli 2020, maka Pemberi Kerja wajib melunasi penuh iuran 
tahap pertama, dan keringanan iuran diberikan untuk iuran 
tahap kedua dan tahap ketiga sepanjang penahapan iuran 
jatuh pada masa berlakunya kebijakan keringanan iuran.

Contoh simulasi iuran JKK dan JKM bagi Pekerja di Sektor Jasa 
Konstruksi:

Tabel 7. Iuran JKK dan JKM Jasa Konstruksi

*Nilai Proyek Rp 1 Milyar- PPN10% = Rp 909.090.909,00

Pemberi Kerja jasa konstruksi membayar iuran JKK dan JKM untuk pekerja 
proyek konstruksi senilai Rp 1 Milyar (termasuk PPN 10%) pada kondisi 
normal sejumlah Rp1.613.636,00. Pada kondisi pandemi COVID-19, Pemberi 
Kerja mendapat keringanan iuran, menjadi sejumlah Rp814.886,00.

Kondisi Uraian Nilai Iuran Total
JKK JKM

Normal Nilai Penetapan 
Iuran

a = 0,21% * Rp 100jt 
 = Rp210.000,00
b = 0,17% * Rp 400 jt
 = Rp680.000,00
c = 0,13 * Rp409.jt
 = Rp531.818

A = a + b + c 
 = Rp1.421.818 

a = 0,030% *Rp 100jt 
 = Rp30.000,00
b = (0,02% * Rp 400 jt
 = Rp80.000,00
c = (0,02% * Rp409.jt)
 = Rp81.818

 B = a + b + c 
 = Rp191.818

A + B = C
Rp1.613.636,00

Masa 
Relaksasi 
Iuran

Iuran Tahap 1 
(50% nilai iuran)

D = 50%* Rp1.421.818,00
 = Rp710.909,0076 E = 50% * Rp191.818,00 

 = Rp95.909,00
D + E = F
Rp806.818,00

Sisa tagihan 
iuran dikurangi 
99%

G = 1% * 50% * Rp1.421.818,00
 = Rp7.109,00

H = 50% * 1% * Rp 191.818,00 
 = Rp959,00

G + H = I
Rp8.068,00

Nilai Iuran I = Rp718.018,00 J = Rp96.868,00 K = I + J
Rp814.886,00

Total iuran yang 
dibayarkan K = Rp814.886,00
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, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
, UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
, UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
, PP No. 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
, PP No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan 
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
, PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
, PP No. 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
, PP No. 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
, PP No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan 
Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan 
Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2017 Tentang Penyakit Akibat Kerja.
, Peraturan Menteri Kesehatan No. 327 Tahun 2020 Tentang Penetapan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Akibat Kerja Sebagai Penyakit 
Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu.
, Peraturan Menteri Kesehatan No. 238 Tahun 2020 Tentang Petunjuk 
Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi 
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Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan 
Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
, Peraturan Menteri Kesehatan No.413 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
, Peraturan Menteri Keuangan No. 141 Tahun 2018 Tentang Koordinasi 
Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan.
, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 Tentang 
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Penerima 
Upah.
, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 
Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Penerima Upah.
, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata 
Cara Pemberian Program Kembali Bekerja Serta Kegiatan Promotif 
dan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2016 Tentang 
Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja.
, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.
, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 2O19 
(COVID- 19).
, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. No.M/8/HK.04/V/2020.
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dr Asih Eka Putri, MPPM, MM seorang tenaga ahli jaminan sosial yang 
terlibat aktif dalam proses penyiapan reformasi sistem jaminan sosial di 
Indonesia sejak penyusunan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
pada tahun 2004 dan penyiapan pelaksanaannya (2005-2014). Kemudian 
pada tahun 2009 mendirikan Konsultan Martabat, sebuah Lembaga 
Konsultan Hukum dan Manajemen Jaminan Sosial dan Pelayanan 
Kesehatan.  Pada tahun 2019 mendirikan Lembaga Konsultan Bisnis 
Rumah Sakit – Setia Mulya Medika. dr. Asih menempuh pendidikan formal 
di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan lulus sebagai dokter 
umum pada tahun 1992, memperoleh gelar Master of Public Policy and 
Management dari University of Southern California, USA, pada tahun 2001, 
dan Universitas Prasetia Mulya Jakarta, 2018.  Saat ini dr. Asih menduduki 
posisi sebagai Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mewakili 
unsur Tokoh dan Ahli untuk periode 2019-2024, setelah sebelumnya 
menduduki posisi yang sama untuk periode 2014-2019. DJSN merupakan 
lembaga negara yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan 
umum pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Tentang Penulis
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