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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Polemik Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) 

Pemateri :  

1. Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute. 

2. Nining Elitos, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). 

3. Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. 

 

Moderator  : Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

 

Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute 

 

 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). 

 Jaminan Hari Tua diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Hari 

Tua. Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 menjadi ketentuan tata cara pencairan dalam aturan lama, 

sementara itu Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 merupakan tata pencairan baru. 

 Titik polemiknya berada pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur bahwa 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. Sementara itu pada Permenaker Nomor 2 tahun 2022 menyatakan bahwa 

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; dan Bagi WNA yang meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya, manfaat JHT diberikan pada saat sebelum atau setelah peserta meninggalkan Indonesia. 

Kemudian, manfaat JHT bagi peserta yang mengalami catat total tetap dapat diberikan sebelum 

mencapai usia pensiun. 

 Alasan perubahan dari ketentuan tersebut adalah mengembalikan fungsi JHT sesungguhnya, 

sehingga keseluruhan dapat diambil ketika memasuki usia tidak produktif dan menerapkan Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

 Program Jaminan Sosial yang ada di Indonesia saat ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, 

memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan 

saat menuju, menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan 

pekerjaan; Jaminan Pensiun, pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari 

penurunan/hilangnya penghasilan karena Peserta mencapai usia tua (Pensiun), mengalami cacat 

total permanen, atau meninggal dunia; Jaminan Hari Tua, program jangka panjang yang diberikan 
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secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada 

janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia; Jaminan 

Kesehatan, 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; 

dan Jaminan Kematian, 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. 

 Pemerintah berencana untuk meluncurkan JKP pada 22 Februari 2022. Namun Pesiden Joko Widodo 

meminta Menaker dan Menko Perekonomian untuk menyederhanakan aturan JHT terlebih dahulu. 

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. 

 Terdapat beberapa rekomendasi seperti 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; dan Sebagai pengelola iuran, BPJS perlu meningkatkan kepercayaan publik 

agar tidak timbul kecurigaan dari masyarakat atas kebijakan baru yang akan diterapkan. 

 

 

Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. 

 

 Jaminan sosial pada hakekatnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut juga diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan 

dan ketimpangan ekonomi dan sosial. Untuk memastikan kesejahteraan maka harus dilakukan 

perluasan cakupan peserta dan manfaat, sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan benar-benar 

terjadi. 

 Diharapkan melalui jaminan sosial ini, kelompok lansia mampu untuk menggunakan uang tersebut 

untuk jalan-jalan keluar negeri, umroh, maupun berlibur di dalam negeri. Banyak destinasi wisata 

seperti Bali yang kita harapkan dapat diisi dan didatangi oleh masyarakat lokal Indonesia. 

 Kemudian ketika saat ini kelompok lansia disebut merupakan salah satu beban ekonomi dapat 

diatasi dengan menggunakan dana jaminan sosial ini. Bahkan kelompok lansia mampu untuk 

menjadi masyarakat yang independen secara ekonomi dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru 

bagi anak-anak maupun cucu-cucunya yang baru menyelesaikan pendidikannya. 

 Merujuk pada data BPS, pertumbuhan kepersetaan aktif jaminan sosial mungkin meningkat dari 

tahun 2020 ke tahun 2021. Namun, masih banyak terdapat pekerja kita yang belum terlindungi 

melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

 Kehadiran JKP merupakan bagian yang didorong untuk dapat menggantikan JHT. Hal ini juga 

mengadopsi isi konvensi ILO tahun 1952 yang memberikan tunjangan untuk pengangguran. Melalui 

program tersebut maka diharapkan pekerja yang kehilang pekerjaannya dapat tetap 

mempertahankan penghidupan dan kehidupannya. 

 Saat ini terdapat 10.983.610 peserta eligible untuk mendapatkan program JKP per Desember 2021. 

Hal ini yang perlu diakses lebih mudah oleh pekerja agar nanti mereka mendapatkan jaminan ketika 

kehilangan pekerjaan. Termasuk memberikan jaminan dan ruang bagi pekerja untuk meningkatkan 

skillnya melalui pelatihan-pelatihan, sehingga dapat mengisi lapangan pekerjaan yang ada. 
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 Permenaker No. 2 Tahun 2022 menjelaskan bahwa proses pengembalian JHT kepada tujuan awal 

atau filosofisnya yaitu untuk memberikan perlindungan kepada pekerja paska pensiun. Kemudian 

juga memberikan dukungan kepesertaan aktif JHT yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dan 

bisa melanjutkan sebagai BPU. Program ini juga menjadi momentum untuk mendekatkan program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pekerja yang mengalami PHK. 

 

 

Nining Elitos, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). 

 

 Berkali-kali kita mengkritik kepada pemerintah agar dapat membuka ruang partisipasi publik dan 

terbuka kepada masyarakat. Namun, seringkali masyarakat malah tidak dilibatkan dalam 

pembahasannya, padahal hal tersebut berhubungan dengan kepentingan langsung, seperti kebijakan 

JHT yang secara langsung dengan kepentingan-kepentingan kaum buruh. 

 Hal yang menjadi persoalan adalah undang-undang SJSN, karena hal tersebut bukanlah merupakan 

jaminan sosial, namun merupakan sebuah asuransi sosial. Hal tersebut secara langsung merugikan 

kepentingan masyarakat. 

 Satu lagi catatan penting terkait dengan jaminan sosial ini adalah terkait dengan upah. Jangankan 

untuk memikirkan bagaimana jaminan sosial di masa depan, untuk dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari saja sudah menjadi sebuah kesulitan ketika upah yang diberikan tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

 

FORUM DISKUSI   

1. Fadeli Yusuf Afif – Universital Lampung 

Untuk Timboel: 

Bagaimana nasib buruh atau pekerja yang mengundurkan diri atau memilih untuk pensiun dini? 

 

2. Ahmad Hidayah – The Indonesian Institute 

Untuk Timboel: 

Bagaimana cara yang dapat digunakan untuk membuat masyarakat percaya untuk meletakkan 

uangnya dalam program JKP ini? 

 

3. Adinda Tenriangke Muchtar – The Indonesian Institute 

Untuk semua pembicara: 

Bagaimana pendapat para narasumber soal dampak JHT dan jamsos lainnya, terhadap Take-home 

pay pekerja dan kemampuan pemberi kerja? Apakah ada formulasi ideal untuk itu agar JHT juga 

dapat meyakinkan publik khususnya para pemangku kepentingan terkait dan realistis dilakukan. 

 

Tanggapan  

1. Timboel menjawab Fadeli 

Terdapat pertentangan antara ketentuan yang terdapat dalam PP 32 dan undang-undang SJSN yang 

seharusnya membuat peserta yang berstatus PKWT tetap mendapatkan manfaat. 

2. Timboel menjawab Ahmad 
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Masyarakat harus memahami bahwa uang yang dihimpun tersebut diinvestasikan pada saham-

saham blue chip dan bukan dibelikan pada saham-saham gorengan. Kemudian juga harus diingat 

bahwa unrealized loss bukan merupakan sebuah tindak pidana. 

3. Nuri menjawab Ahmad 

Persoalan saat ini juga diakibatkan oleh minimnya literasi keuangakan yang dimiliki oleh masyarakat 

sehingga muncul kecurigaan dana tersebut akan digunakan untuk hal ini maupun hal itu. 

4. Timboel menjawab Adinda 

Terkait dengan take home pay sebenarnya juga merupakan hal yang harus ditingkatkan. Termasuk 

sumbangan JHT, seharusnya dibuka ruang kepada pekerja ketika ingin menambah besaran 

sumbangan yang akan masuk dalam JHT. 

5. Nining menjawab Adinda 

Negara tidak harus pusing untuk memikirkan JHT ketika terdapat kepastian mendapatkan pekerjaan 

dan kelayakan upah. Akan menambah kesulitan ketika kaum buruh dipaksa untuk memaksa untuk 

membayarkan uang jaminan sosialnya sendiri. 

 

Closing Statement 

1. Nining Elitos 

Negara harus menjamin seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan kepastian 

mendapatkan penghidupan yang layak bagi seluruh kalangan masyarakat. Kita bersama harus 

mendukung untuk mencabut Permen Nomor 2. 

2. Timboel Siregar 

Kita harus lebih memperjuangkan jaminan sosial. Sudah terbukti jaminan sosial merupakan 

instrumen yang dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, 

kita harus meningkatkan jaminan sosial dan memperbaiki setiap kekurangannya. 

3. Nuri Resti Chayyani 

Pengelolaan investasi JHT harus diupayakan. Pemerintah juga harus memberikan kebebasan 

kepada masyarakat untuk mengelola keuangannya sendiri. 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

