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01
Asal Mula 

JHT
Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

adalah program jangka panjang yang 

diberikan secara berkala sekaligus

sebelum Peserta memasuki masa 

pensiun, bisa diterimakan kepada

janda/duda, anak atau ahli waris

Peserta yang sah apabila Peserta

meninggal dunia (Naskah Akademik

SJSN)



Landasan Hukum 

JHT

Tata cara pencairan lama

Aturan 

Permenaker Nomor 19 Tahun 

2015

Jaminan Hari Tua diatur dalam UU 

nomor 4 tahun 2004 tentang SJSN Dan 

PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Program Hari Tua.

Tata pencairan baru

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022



Titik Polemik

Permenaker Nomor 19 

Tahun 2015

Permenaker Nomor 

2 tahun 2022

• Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia 

pensiun diberikan kepada peserta pada saat 

mencapai usia 56 tahun

• Manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri 

dan peserta terkena PHK diberikan pada saat 

peserta mencapai usia 56 tahun. 

• Bagi WNA yang meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya, manfaat JHT diberikan pada 

saat sebelum atau setelah peserta 

meninggalkan Indonesia.

• Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami 

catat total tetap dapat diberikan sebelum 

mencapai usia pensiun.

• Manfaat JHT langsung diberikan kepada 

peserta yang mengundurkan diri dan 

dibayarkan secara tunai setelah melewati 

masa tunggu 1 bulan terhitung sejak 

tanggal surat keterangan mengundurkan 

diri dari perusahaan terkait

Alasan perubahan: Mengembalikan fungsi JHT 

sesungguhnya, sehingga keseluruhan dapat diambil 

ketika memasuki usia tidak produktif dan menerapkan 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).



Realisasi dana investasi

yang dikelola oleh Badan

Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan

mencapai Rp553,5 triliun

pada 2021.
• Jumlah ini meningkat 13,64% dibandingkan investasi tahun 2020, yang berjumlah Rp487,05 triliun.

• Mayoritas dana tersebut, yakni sebanyak 63% ditempatkan di surat utang. Lalu, sebanyak 19% ditempatkan di 

deposito, 11% di saham, 6,5% di reksadana, dan 0,5% sisanya merupakan investasi langsung. 

• Sampai saat ini, belum ada informasi terkait seberapa besar dana jaminan hari tua (JHT) tahun 2021. Namun, 

jika diperkirakan berdasar proporsi tahun 2020, di mana porsi dana investasi JHT hampir mencapai 70% dari

total investasi BP Jamsostek, maka dana investasi JHT di tahun 2021 diperkirakan mencapai sekitar

Rp387,45 triliun.



• BPJS TK tercatat memiliki 30,66 juta peserta aktif

hingga kuartal IV-2021. Jumlah ini naik 2,27% 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu

dengan jumlah 29,98 juta peserta. 

• Rincian: 20,83 juta peserta merupakan Pekerja

Penerima Upah (PPU). Angka ini bertambah

4,35% dibandingkan PPU akhir tahun 2020 yang 

berjumlah 19,96 juta peserta. 

• Kemudian, sebanyak 6,27 juta peserta merupakan

Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon). Angka ini

menurun 16,55% dibandingkan Jakon tahun

sebelumnya yang berjumlah 7,52 juta peserta. 

• Sementara itu, sebanyak 3,55 juta peserta

merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah

(PBPU). Jumlah ini naik 42,38% dibandingkan

PBPU 2020 yang jumlahnya 2,94 juta peserta.

Jumlah Peserta Aktif BPJS TK 

(2020 dan 2021)





Total dana investasi BPJS Ketenagakerjaan

mencapai Rp487,1 triliun pada 2020. Jumlah itu

meningkat 12,7% dibandingkan tahun

sebelumnya yang mencapai Rp432 triliun.
JHT mencapai Rp340,8 triliun atau
meningkat 9% dari tahun sebelumnya
yang sebesar Rp312,6 triliun.

Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp79,4 
triliun, naik 34% dibandingkan pada
2019 yang mencapai Rp58,9 triliun. 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
sebesar Rp40,6 triliun atau naik
13,9% dari tahun 2019 yang sebesar
Rp35,6 triliun.

Jaminan Kematian (JK) sebesar
Rp14,7 triliun atau meningkat 12,3% 
dibandingkan pada tahun 2019 yang 
sebesar Rp13 triliun. 

Sedangkan, dana investasi dari BPJS 
Ketenagakerjaan turun 1,7% menjadi
Rp11,7 triliun. 

Hasil dari investasi tersebut tercatat
sebesar Rp32,3 triliun pada tahun
2020. Jumlah itu naik 10,6% dari
tahun sebelumnya yang sebesar
Rp29,2 triliun. 
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Jaminan sosial

di Indonesia

Beberapa jenis jamsos dan

pengelolanya



Program Jaminan Sosial

Jaminan 

Kesehatan

Jaminan 

Pensiun

Jaminan 

Kecelakaan 

Kerja

Jaminan 

Kematian
jaminan berupa perlindungan

kesehatan agar Peserta

memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan yang diberikan

kepada setiap orang yang 

telah membayar iuran atau

iurannya dibayar oleh

Pemerintah.

pembayaran berkala jangka

panjang sebagai substitusi

dari penurunan/hilangnya

penghasilan karena Peserta

mencapai usia tua (Pensiun), 

mengalami cacat total 

permanen, atau meninggal

dunia.

memberikan kepastian

jaminan pelayanan dan

santunan apabila tenaga

kerja mengalami kecelakaan

saat menuju, menunaikan

tugas pekerjaan dan berbagai

penyakit yang berhubungan

dengan pekerjaan.

program jangka pendek

sebagai pelengkap progam

jaminan hari tua, dibiayai dari

iuran dan hasil pengelolaan

dana santunan kematian, dan

manfaat diberikan kepada

keluarga atau ahli waris yang 

sah pada saat Peserta

meninggal dunia

Jaminan Hari 

Tua

program jangka panjang yang diberikan

secara berkala sekaligus sebelum

Peserta memasuki masa pensiun, bisa

diterimakan kepada janda/duda, anak

atau ahli waris Peserta yang sah

apabila Peserta meninggal dunia.



—Rencananya  peluncuran JKP 

pada 22 Februari 2022. Namun 

Pesiden Joko Widodo meminta 

Menaker dan Menko 

Perekonomian untuk 

menyederhanakan aturan JHT 

terlebih dahulu

“Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) is coming 

soon...”



Kondisi JHT di negara lain
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Jaminan Hari Tua 

di Sejumlah 

Negara



No Negara Usia 

Pensiun

Syarat Manfaat

1 Amerika Serikat 67 Tahun Minimal sepuluh tahun 

bekerja

Pada 2018, peserta yang pendapatannya US$895 per bulan (setara

Rp12,78 juta; asumsi kurs Rp14.281 per dolar Amerika) mendapat

tingkat penggantian manfaat pensiun hingga 90 persen. Kelompok

penghasilan antara US$895 dan US$5.397 (setara Rp77 juta) sebulan

diganti pada 32 persen.

2 Inggris 66 Tahun Telah membayar

Asuransi Nasional Inggris

(NIC)

Manfaat pensiun dasar penuh sebesar £113,10 per minggu (setara

Rp2,19 juta; asumsi kurs Rp19.400 per pound sterling) membutuhkan

30 tahun pembayaran Asuransi Nasional Inggris untuk pria dan wanita

3 Israel 65-67 untuk 

laki-laki dan  

60-62 untuk 

perempuan

- menghubungi

Lembaga Asuransi

Nasional

- mengajukan formulir

klaim pensiun hari tua

di negara tempat

tinggal

Manfaat pensiun di Israel adalah sebesar ILS 8.674 per bulan (setara

Rp38,5 juta; asumsi kurs Rp4.435 per ILS) pada 2018. Sedangkan

dana pensiun hari tua dasar tahunan adalah ILS 18.420 (setara Rp81,7 

juta) per pensiunan, sama dengan 17,7 persen dari jumlah jaminan hari

tua, sedangkan pasangan menerima ILS 27.684 (setara Rp122,96 

juta).

4 China 60 untuk pria

dan 55 untuk

perempuan

Minimal 15 tahun bekerja Rata-rata uang pensiun yang diterima per orang adalah 125 yuan per 

bulan (setara Rp281.697; asumsi kurs Rp2.254 per 1 CNY), dan

pensiun dasar adalah 113 CNY (setara Rp254,673).

5 Uni Eropa 65-67 tahun Telah diasuransikan 

minimal setahun

Disesuaikan dengan negara masing-masing
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Kesimpulan dan Rekomendasi

• Penerbitan Permenaker No 2 Tahun 2022 yang 

bertujuan menjamin kesejahteraan pekerja di hari 

tua patut diapresiasi.

• Namun, masih banyak yang perlu dikaji agar 

sesuai dengan keadaan ekonomi pekerja pada 

saat ini.



Rekomendasi
Pembuatan kebijakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan perlu memperhatikan kondisi 
ketidakpastian seperti saat ini

Pencairan JHT juga perlu memperhatikan pengalaman dari negara lain untuk dijadikan
referensi yang disesuaikan dengan konteks di Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS perlu sosialisasi lebih lanjut tentang perubahan 
aturan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan perlu melibatkan asosiasi pekerja dalam perumusan kebijakan

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Sosial perlu memperhatikan upaya 
peningkatan literasi keuangan terutama pentingnya manajemen keuangan pada masyarakat

Sebagai pengelola iuran, BPJS perlu meningkatkan kepercayaan publik agar tidak timbul 
kecurigaan dari masyarakat atas kebijakan baru yang akan diterapkan
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