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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya 
sehingga buku saku Q & A (Question and Answer) tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional  (SJSN) dapat terselesaikan dengan baik. 

Adapun penyelenggaraan SJSN ini didasarkan pada amanat Pasal 28 H 
ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya setiap 
warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam penyelenggaraan SJSN 
ini melakukan kegiatan Edukasi Publik kepada seluruh pemangku 
kepentingan termasuk Pemerintah Daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi 
Pengusaha, Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Asosiasi Farmasi, 
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Asosiasi Buruh/Pekerja, Civitas Akademika dan Praktisi Media melalui 
kegiatan Redaktur Meeting dan Lokakarya. Adapun penyusunan buku 
saku Q&A SJSN ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang 
penyelenggaraan Jaminan Sosial, termasuk didalamnya pengertian, 
sejarah, landasan filosofis, Lembaga yang terkait, kepesertaan, iuran, 
manfaat, denda, serta hal lainnya yang perlu diketahui oleh masyarakat 
terutama para pemangku kepentingan, selain dari sosialisai tatap muka 
yang dilakukan. 

Buku ini masih belum sempurna dan memungkinkan untuk terdapat 
perubahan-perubahan terutama terkait kebijakan jumlah iuran yang 
harus dibayarkan peserta maupun Pemerintah melalui PBI yang 
hingga kini masih dalam proses diskusi. Sehingga saran dan masukan 
yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaannya sangat 
diharapkan.
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Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang 
membantu dan berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini. 
Semoga buku ini memberikan kebermanfaatan. 

  

     Jakarta, 26 September 2019

            Penulis

 

     Sherly Tricia Ningsih S.Sos
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DAFTAR ISI

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)
Apa itu SJSN?
Kenapa SJSN itu ada?
Apakah Undang-undang yang menjadi landasan SJSN? 

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN)
Apa itu DJSN?
Apa saja yang menjadi wewenang DJSN?
Apa sajakah nilai-nilai yang dianut oleh DJSN?
Apa tugas DJSN?
Bagaimanakah keanggotaan DJSN?
Bagaimana rencana strategis yang dimiliki oleh DJSN?
Apa tugas DJSN?
Bagaimanakah keanggotaan DJSN?
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Apa yang dimaksud Anggota DJSN dari unsur Pemerintah?
Apa yang dimaksud Anggota DJSN dari unsur Pemberi Kerja?
Apa yang dimaksud Anggota DJSN dari unsur Pekerja?
Apa yang dimaksud Anggota DJSN dari unsur Ahli?
Apa yang dimaksud Anggota DJSN dari unsur Tokoh?
Apa saja prinsip SJSN?
Bagaimana transformasi Jamsos Pra SJSN dengan SJSN?
Apa saja organ dari SJSN?
Apa saja program dari SJSN?

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
Apa itu BPJS?
Apa itu BPJS Kesehatan?
Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?
Bagaimana kepesertaan BPJS?
Bagaimana dengan Pemberi Kerja yang tidak melakukan kewajibannya 
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dalam hal kepesertaan BPJS?
Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan?
Siapa saja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan?
Bagaimana jika ada yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan?
Apa saja manfaat dari BPJS Kesehatan?
Apa Hak dari Peserta?
Apa kewajiban Peserta?
Apa itu fasilitas kesehatan?
Apa itu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama?
Apa itu Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan?
Apa itu FKTP?
Apa itu FKTL?
Apakah peserta bisa mengganti FKTP?
Bagaimana jika ingin mengganti FKTP namun masih kurang dari 3 (tiga) 
bulan yang ditentukan?
Apa sajakah yang termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan 
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preventif?
Kapan mulai berlaku penggantian FKTP tersebut?
Apa sajakah manfaat jaminan kesehatan yang diterima oleh peserta?
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan manfaat terhadap persalinan?
Apakah manfaat yang diterima peserta BPJS Kesehatan termasuk 
ambulan?
Pelayanan Kesehatan seperti apa yang tidak dijamin?
Siapa saja yang termasuk dalam penyelenggara jaminan lainnya 
tersebut?
Apa itu sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan?
Ada berapa kelompok peserta BPJS Kesehatan?
Apa itu PBI Jaminan Kesehatan?
Siapa saja peserta yang dikelompokkan kepada bukan PBI Jaminan 
Kesehatan?
Siapa sajakah yang dimaksudkan sebagai PPU?
Siapa sajakah yang dimaksudkan sebagai PBPU?
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Siapa sajakah yang dimaksudkan sebagai BP?
Siapakah yang dimaksud Penerima Pensiun Bukan Pekerja?
Siapa sajakah anggota keluarga yang ditanggung?
Bagaimana pendaftaran peserta JKN BPJS Kesehatan bagi PBI?
Bagaimana Pendaftaran peserta JKN BPJS Kesehatan bagi Peserta 
Penerima Upah (PPU)
Bagaimana Pendaftaran peserta JKN BPJS Kesehatan bagi Peserta 
Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan pekerja
Bagaimana pendaftaran anggota keluarga? 
Apakah Bayi yang akan dilahirkan bisa didaftarkan ke BPJS Kesehatan?
Bagaimana pendaftaran Bayi dalam keanggotaan BPJS Kesehatan?
Bagaimana kepesertaan bayi yang lahir dari peserta PBI?
Bagaimana jika terdapat perubahan status peserta PBI jika tidak lagi 
memenuhi kriteria sebagai fakir miskin/tidak mampu atau sebaliknya?
Bagaimana jika terdapat perubahan data peserta dan anggota keluarga 
dari peserta PBPU dan PB?



ixBuku Saku Q&A SJSN

Bagaimana BPJS Kesehatan melindungi peserta yang mengalami PHK 
dan Cacat Total?
Apa itu Iuran Jaminan Kesehatan?
Apa itu urun biaya?
Bagaimanakah ketentuan dalam pembayaran iuran?
Bagaimana jika terdapat kelebihan atau kekurangan iuran Jaminan 
kesehatan  sesuai dengan gaji atau upah peserta?
Apakah peserta boleh melakukan pengaduan jika tidak puas terhadap 
pelayanan jaminan kesehatan oleh Faskes?
Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan terdapat istilah fraud 
(Kecurangan), siapa saja yang dapat melakukan fraud tersebut?
Bagaimana jika terdapat orang atau korporasi yang terindikasi atau 
melakukan fraud dalam kaitannya dengan Jaminan Sosial?
Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Jaminan Kesehatan?
Bagaimana sejarah BPJS Ketenagakerjaan itu?
Apa yang dimaksud dengan Pekerja?
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Apa yang dimaksud dengan Bukan Pekerja?
Apa yang dimaksud dengan pemberi kerja?
Apa itu Gaji atau upah?
Bagaimana cara menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan?
Apa itu PHK?
Apa itu program JKK?
Manfaat apa saja yang termasuk dalam JKK?
Apa itu Kecelakaan Kerja?
Apa itu program JHT?
Apa itu program JP?
Bagaimanakah yang dimaksud dengan usia pensiun?
Bagaimana Manfaat JP?
Apa itu program JKm?
Bagaimana manfaat JKm?
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Apa itu SJSN? 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah salah satu tata cara 
penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan 
penyelenggara jaminan sosial. SJSN merupakan program negara yang 
bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh penduduk Indonesia.

Kenapa SJSN itu ada?

SJSN hadir dengan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan 
dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota 
keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang 
atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami 
kecelakaan kerja, memasuki  usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.
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Apakah Undang-Undang yang menjadi landasan SJSN? 

Awal SJSN itu ada dilandasi oleh Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak mendasar 
warga negara; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); dan turunan perundang-
undangan lainnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun 
Peraturan teknis lainnya.; 

Apa itu DJSN?

DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah Dewan yang berfungsi 
untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan 
sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional
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Apa saja yang menjadi wewenang DJSN?

Kewenangan DJSN adalah melakukan pengawasan, monitoring, dan 
evaluasi penyelenggaraaan program Jaminan Sosial untuk menjamin 
terselenggaranya program jaminan sosial dan kesehatan keuangan BPJS

Apa tugas DJSN?

Adapun Tugas DJSN adalah:

a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Jaminan Sosial

b. Mengusulkan Kebijakan Investasi dana jaminan sosial nasional

c. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan 
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iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya,  DJSN dibantu oleh Sekretariat Dewan 
yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Ketua DJSN

Apa sajakah nilai-nilai yang dianut oleh DJSN?

1.  Integritas

2.  Berpihak pada rakyat

3.  Keterbukaan dan akuntabilitas

4.  Kesamaan dan keadilan
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Bagaimana rencana strategis yang dimiliki oleh DJSN?

Untuk melaksanakan misi DJSN dibuat rencana strategis sebagai berikut :

1. mewujudkan regulasi penyelenggaraan SJSN yang terintegrasi

2. Mewujudkan regulasi penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial 
yang terintegrasi

3. Mewujudkan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk

4. Mewujudkan budaya masyarakat yg mengerti dan menerima 
akan pentingnya penyelenggaraan Jaminan Sosial

5. Menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasional secara bertahap

6. Mewujudkan pengelolaan & pengembangan dana Jaminan 
Sosial yang optimal dan berkesinambungan
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7. Mewujudkan penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai prinsip-
prinsip Good Governance

8. Mewujudkan kelembagaan DJSN yang kuat dan berke-
sinambungan

9. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta pertanggung-
jawaban yang andal

Bagaimanakah keanggotaan DJSN?

DJSN beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 5 (lima) 
orang dari unsur Pemerintah, 2 (dua) orang dari unsur Organisasi 
Pemberi Kerja, 2 (dua) orang dari unsur Pekerja; dan 6 (enam) orang dari 
unsur Tokoh/Ahli yang memahami bidang Jaminan Sosial. Dipimpin oleh 
seorang Ketua merangkap anggota dan anggota lainnya diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden.
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Apa maksudnya Anggota DJSN dari unsur Pemerintah?

yaitu anggota DJSN yang berasal dari Kementerian yang bertanggung 
jawab di bidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan 
kesejahteraan rakyat  (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan/
atau bidang pertahanan dan keamanan. 

Apa maksudnya Anggota DJSN dari unsur Pemberi 
Kerja?

yaitu anggota DJSN yang diusulkan oleh organisasi pemberi kerja 
di tingkat nasional yang pendaftarannya diajukan melalui Menteri 
Ketenagakerjaan. 



8 Buku Saku Q&A SJSN

Apa maksudnya Anggota DJSN dari unsur Pekerja?

yaitu anggota DJSN yang diusulkan oleh organisasi pekerja/organisasi 
buruh ditingkat nasional yang pendaftarannya diajukan melalui Menteri 
Ketenagakerjaan.

Apa maksudnya Anggota DJSN dari unsur Ahli?

yaitu anggota DJSN selain dari Pemerintah, Pemberi kerja dan Pekerja 
yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang yang terkait 
dengan program jaminan sosial. Keahlian yang relevan antara lain 
asuransi, keuangan, investasi dan aktuaria, yaitu antara lain orang yang 
mempunyai latar belakang pendidikan/pelatihan yang terkait dengan 
jaminan sosial dan pernah mempublikasikan tulisan tentang jaminan 
sosial di media massa.
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Apa maksudnya Anggota DJSN dari unsur Tokoh?

yaitu anggota DJSN selain dari Pemerintah, Pemberi kerja dan Pekerja 
yang memahami, mempunyai perhatian dan pengaruh dalam bidang 
terkait dengan program jaminan sosial, yaitu antara lain orang yang 
pernah/sedang terlibat dalam kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan 
yang terkait dengan program Jaminan Nasional.

Apa saja prinsip SJSN?

Terdapat 9 prinsip SJSN yaitu: 

1. Gotong Royong

2. Nirlaba

3. Keterbukaan

4. Kehati-hatian
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5. Akuntabilitas

6. Portabilitas

7. Kepesertaan bersifat wajib

8. Dana Amanat, dan

9. Hasil pengelolaaan dana jaminan sosial nasional dipergunakan 
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-
besar kepentingan peserta.

Bagaimana transformasi Jamsos Pra SJSN dengan SJSN?

Perbedaan yang paling kentara adalah mengenai kepesertaan, 
bahwasanya pada saat Pra SJSN sistem asuransi berdasarkan kelompok 
kerja. Sedangkan dengan berlakunya SJSN Jaminan sosial secara 
menyeluruh. 
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a. Pra SJSN, program kesehatan terbatas untuk Rakyat Miskin; PNS, 
TNI, Polri, PJKMU (Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat 
Umum); Tenaga kerja Formal. Sedangkan SJSN untuk seluruh 
penduduk Indonesia.

b. Pra SJSN, program ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal; 
PNS dan Polri. Sedangkan SJSN untuk seluruh pekerja di 
Indonesia

Apa saja organ dari SJSN?

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS). BPJS bertanggungjawab kepada Presiden. BPJS 
diawasi oleh DJSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK)
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Apa saja program dari SJSN?

Dalam Undang-Undang SJSN ditetapkan lima program Jaminan sosial, 
yaitu Jaminan Kesehatan (JKN); Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 
Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian 
(JKm)

Apa itu BPJS?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum 
publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 
BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
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Apa itu BPJS Kesehatan?

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan, bertanggungjawab 
kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan

Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang 
bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan 
program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan 
pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKm).
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Bagaimana kepesertaan BPJS?

Kepesertaan BPJS bersifat wajib sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi: “setiap orang, 
termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 
Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Pemberi kerja 
secara bertahap juga wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai 
peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Kapan BPJS mulai operasional?

BPJS lahir pada 1 Januari 2014 dan langsung beroperasi untuk program 
Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Sedangkan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh 
BPJS Ketenagakerjaan beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015. 
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Bagaimana dengan Pemberi Kerja yang tidak melakukan 
kewajibannya dalam hal kepesertaan BPJS?

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara akan dikenai sanksi 
administratif yang dapat berupa:

a. Teguran tertulis

b. Denda; dan/atau

c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu
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Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan?

Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial 
dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan.

Prinsip asuransi sosial meliputi : 

1)  kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan 
sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; 

2)  kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; 

3)  iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; 

4)  bersifat nirlaba.
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Siapa saja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Semua penduduk Indonesia termasuk orang asing yang telah bekerja 
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Bagaimana jika ada yang tidak menjadi peserta BPJS 
Kesehatan?

Ketika sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk berobat 
atau bahkan dirawat, maka semua biaya yang ditimbulkan karena 
pelayanan tersebut harus dibayarkan sendiri termasuk risiko tidak 
mampu membayar dikarenakan mahal.
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Apa saja manfaat dari BPJS Kesehatan?

Manfaat Jaminan Kesehatan yang biasa dikenal dengan JKN-KIS atau 
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat diselenggarakan 
oleh BPJS Kesehatan meliputi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 
dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Apa Hak dari Peserta?

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan

2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban 
serta prosedur pelayanan

3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
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4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan 
atau tertulis ke BPJS Kesehatan

Apa kewajiban Peserta?

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran 
yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, 
perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah 
fasilitas kesehatan tingkat pertama

3. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan 
oleh orang yang tidak berhak

4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan
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Apa itu fasilitas kesehatan?

Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan 
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif 6 yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Apa itu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama?

Adalah pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup:

1. Administrasi Pelayanan

2. Pelayanan Promotif dan Preventif

3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis

4. Tindakan medis non spesifik, baik operatif maupun non operatif
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5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis

7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama

8. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi

Apa itu Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan?

Pelayanan kesehatan meliputi rawat jalan dan rawat inap. Rawat Jalan, 
meliputi: 

a. Administrasi pelayanan

b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 
spesialis dan sub spesialis

c. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis

d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
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e. Pelayanan alat kesehatan implat

f. Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi 
medis

g. Rehabilitasi medis

h. Pelayanan darah

i. Pelayanan kedokteran forensik

j. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

Rawat Inap, meliputi:

a. Perawatan inap non intensif

b. Perawatan inap di ruang intensif

c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri
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Apa itu FKTP?

FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) adalah fasilitas kesehatan 
yang melakukan pelayanan kesehata perorangan yang bersifat 
nonspesialistik untuk keperluan observasi, promosi, preventif, diagnosis, 
perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya 

Apa itu FKTL?

FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) adalah fasilitas kesehatan 
yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 
spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, 
rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
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 Apakah peserta bisa mengganti FKTP?

Bisa. Peserta dapat mengganti FKTP tempat peserta terdaftar setelah 
jangka waktu 3 (tiga) bulan,  melalui aplikasi JKN Mobile atau ke Kantor 
Cabang BPJS Kesehatan terdaftar.

Bagaimana jika ingin mengganti FKTP namun masih 
kurang dari 3 (tiga) bulan yang ditentukan?

Ada beberapa kondisi yaitu:

1. Peserta pindah domisili dalam jangka waktu kurang dari 3 (dari) 
bulan setelah terdaftar di FKTP awal, dibuktikan dengan surat 
keterangan domisili

2. Peserta dalam penugasan dinas atau pelatihan dalam jangka 
waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dibuktikan dengan dengan 
surat keterangan penugasan atau pelatihan
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Apa sajakah yang termasuk dalam manfaat pelayanan 
promotif dan preventif?

1. Penyuluhan kesehatan perorangan

2. Imunisasi rutin

3. Keluarga berencana

4. Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau 
skrining kesehatan tertentu

5. Peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis

Kapan mulai berlaku penggantian FKTP tersebut?

Penggantian FKTP mulai berlaku sejak tanggal 1 pada bulan berikutnya.  
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Apa sajakah manfaat jaminan kesehatan yang diterima 
oleh peserta?

Setiap peserta berhak memperolah manfaat jaminan kesehatan yang 
bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, 
alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan 
medis yang diperlukan.

Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan manfaat 
terhadan persalinan?

Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di FKTP maupun FKTL 
adalah persalinan sampai dengan anak ketiga tanpa melihat anak hidup/
meninggal.
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Apakah manfaat yang diterima peserta BPJS Kesehatan 
termasuk ambulan?

Ambulan diberikan hanya untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan 
dari satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan 
nyawa pasien. 

Pelayanan Kesehatan seperti apa yang tidak dijamin?

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang 
tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam 
keadaan darurat;
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3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat 
kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh 
program jaminan Kecelakaan Kerja atau tanggungan pemberi 
kerja;

4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan 
kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang 
ditanggung oleh program Jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai 
hak kelas rawat peserta;

5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;

6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

7. Pelayanan untuk mengatasi infertalitas;

8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
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9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/
atau alkohol;

10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau 
akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang 
belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi 
kesehatan;

12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai 
percobaan atau eksperimen;

13. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;

14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;

15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap 
darurat, kejadian luar biasa/wabah;
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16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat 
dicegah;

17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti 
sosial;

18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, 
kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana 
perdagangan orang ;

19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan 
Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia;

20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat 
jaminan kesehatan yang diberikan atau yang sudah ditanggung 
dalam program lain.
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Siapa saja yang termasuk dalam penyelenggara jaminan 
lainnya tersebut?

Adapun penyelenggara Jamsos lainnya yang dimaksudkan adalah:

a. BPJS Ketenagakerjaan, PT Tabungan dan Asuransi Pensiun 
(Persero) untuk Pegawai Negeri Sipil, dan PT Asuransi Sosial 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) untuk program 
jaminan Kecelekaan Kerja dan Penyakit akibat kerja;;

b. PT. Jasa Raharja (Persero) untuk program jaminan kecelakaan 
lalu lintas; atau

c. Penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat 
pelayanan kesehatan
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Apa itu sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan?

Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung 
jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun 
horizontal.

Ada berapa kelompok peserta BPJS Kesehatan?

Ada 2 kelompok yaitu: PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan 
Kesehatan
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Apa itu PBI Jaminan Kesehatan?

PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi 
orang miskin/orang tidak mampu sebagaimana amanat UU SJSN dengan 
Pemerintah yang membayarkan iurannya. Selain itu juga ada untuk yang 
mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.

Siapa saja peserta yang dikelompokkan kepada bukan 
PBI Jaminan Kesehatan?

1. PPU dan anggota keluarganya

2. PBPU dan anggota keluarganya

3. BP dan anggota keluarganya.
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Siapa sajakah yang dimaksudkan sebagai PPU?

PPU (Peserta Penerima Upah) terdiri atas:

a. Pejabat Negara

b. Pimpinan dan anggota DPRD

c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

d. Prajurit

e. Anggota Polri

f. Kepala desa dan perangkat desa

g. Pegawai Swasta; dan lainnya (termasuk WNA yang bekerja di 
Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan).
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Siapa sajakah yang dimaksudkan sebagai PBPU?

PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) terdiri atas:

a. Pekerja di luar hubungan kerja/pekerja mandiri

b. Pekerja lainnya yang bukan bukan penerima gaji atau upah

Siapa sajakah yang dimaksudkan sebagai BP?

BP (Bukan Pekerja) terdiri atas:

a. Investor

b. Pemberi kerja

c. Penerima pensiun

d. Veteran

e. Perintis kemerdekaan
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f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau 
perintis kemerdekaan

g. BP yang tidak termasuk kategori diatas yang mampu membayar 
iuran

Siapakah yang dimaksud Penerima Pensiun Bukan 
Pekerja?

a. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun

b. PNS yang berhenti dengan hak pensiun

c. Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun

d. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau pintu dari penerima 
pensiun
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Siapa sajakah anggota keluarga yang ditanggung?

1)  Peserta Penerima Upah : 

•	 Keluarga inti meliputi istri/suami yang sah 
•	 Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak 

angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang dengan kriteria: 
a) Tidak atau belum menikah atau tidak mempunyai penghasilan 

sendiri
b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 

berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan 
pendidikan formal

2) Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja: Peserta dapat 
mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas)

3)  Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain meliputi anak 
ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua. 
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Bagaimana pendaftaran peserta JKN BPJS Kesehatan 
bagi PBI?

Pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi peserta 
PBI dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diverifikasi dan 
divalidasi oleh Kementerian Sosial. Juga ada peserta yang didaftarkan 
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota bagi 
Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda ke program JKN

Bagaimana Pendaftaran peserta JKN BPJS Kesehatan 
bagi Peserta Penerima Upah (PPU)

1. Perusahaan/Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan 
beserta anggota keluarganya ke kantor BPJS Kesehatan
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2. Perusahaan/Badan Usaha menerima nomor Virtual Account (VA) 
untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama 
(BRI/Mandiri/BNI)

3. Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan 
untuk dicetakkan kartu JKN/e-ID secara mandiri oleh Perusahaan/
Badan Usaha

Bagaimana Pendaftaran peserta JKN BPJS Kesehatan bagi 
Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan pekerja

1) Mengisi formulir daftar isian peserta (DIP)

2) Pendaftaran dapat dilakukan melalui: 

a. Kantor cabang atau kantor layanan operasional kabupaten/
kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS 
Kesehatan
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b. Website BPJS Kesehatan; atau

c. Bank atau pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan

Bagaimana pendaftaran anggota keluarga? 

Pendaftaran dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang terdaftar 
dalam KK dengan memilih kelas perawatan yang sama. 

Apakah Bayi yang akan dilahirkan bisa didaftarkan ke 
BPJS Kesehatan?

Bisa. Bayi dapat didaftarkan sejak terdeteksi denyut jantungnya dalam 
kandungan, yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan 
dokter.
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Bagaimana pendaftaran Bayi dalam keanggotaan BPJS 
Kesehatan?

Bayi didaftarkan dengan memilih kelas perawatan yang sama dengan 
peserta yang merupakan ibu dari bayi dalam kandungan. Pembayaran 
iuran pertama dari bayi dilakukan segera setelah bayi dilahirkan dalam 
keadaan hidup.

Bagaimana kepesertaan bayi yang lahir dari peserta PBI?

Bayi yang baru lahir dari peserta PBI secara otomatis dijamin oleh BPJS 
Kesehatan. Bayi dicatat dan dilaporkan kepada BPJS Kesehatan oleh 
fasilitas kesehatan untuk kepentingan rekonsiliasi data PBI. 
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Bagaimana jika terdapat perubahan status peserta PBI 
jika tidak lagi memenuhi kriteria sebagai fakir miskin/
tidak mampu atau sebaliknya?

1. Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan diverifikasi dan 
divalidasi oleh Menteri Sosial. Perubahan tersebut ditetapkan 
setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau 
pimpinan lembaga terkait

2. Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI Jaminan 
Kesehatan dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam tahun 
anggaran berjalan

3. Penduduk yang sudah tidak menjadi fakir miskin dan sudah 
mampu, wajib menjadi peserta jaminan kesehatan dengan 
membayar iuran.
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Bagaimana jika terdapat perubahan data peserta dan 
anggota keluarga dari peserta PBPU dan PB?

PBPU dan PB wajib melaporkan kepada BPJS Kesehatan setiap terjadi 
perubahan data peserta atau anggota keluarganya paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Adapun perubahan yang 
dimaksudkan sekurang-kurangnya meliputi alamat rumah dan jumlah 
anggota keluarga.
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Bagaimana BPJS Kesehatan melindungi peserta yang 
mengalami PHK dan Cacat Total?

1. Peserta yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat 
Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK 
tanpa tanpa membayar iuran

2. Peserta yang di PHK wajib memperpanjang status kepesertaanya 
dengan membayar iuran apabila telah bekerja kembali. 
Sedangkan jika tidak bekerja dan tidak mampu, maka berhak 
menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan

3. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami cacat 
total tetap dan tidak mampu, berhak menjadi peserta PBI Jaminan 
kesehatan

4. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang 
berwenang.
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Apa itu Iuran Jaminan Kesehatan?

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara 
teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program 
Jaminan kesehatan.

Apa itu urun biaya?

Urun biaya adalah tambahan biaya yang dibayar peserta pada saat 
memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan 
penyalahgunaan pelayanan

Apa itu Iuran Jaminan Kesehatan?

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara 
teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program 
Jaminan kesehatan.



48 Buku Saku Q&A SJSN

Bagaimanakah ketentuan dalam pembayaran iuran?

1. Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh 
Pemerintah Pusat 

2. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 
dibayarkan oleh Pemerintah Daerah

3. Iuran bagi peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja

4. Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dibayar oleh Peserta 
atau pihak lain atas nama peserta

5. Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain 
atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak 
dilahirkan
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Bagaimana jika terdapat kelebihan atau kekurangan 
iuran Jaminan kesehatan  sesuai dengan gaji atau upah 
peserta?

1. BPJS Kesehatan harus menghitung setiap kelebihan atau 
kekurangan iuran sesuai dengan gaji atau upah peserta

2. Perhitungan setiap kelebihan dan kekurangan iuran didasarkan 
pada daftar gaji atau upah pekerja dan perubahan status 
kepesertaan atau data kepesertaan

3. BPJS Kesehatan harus memberikan kepada Pemberi Kerja dan/
atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 
diterimanya iuran

4. Kelebihan atau kekurangan tersebut diperhitungkan dengan 
pembayaran iuran bulan berikutnya
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Apakah peserta boleh melakukan pengaduan jika tidak 
puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan oleh 
Faskes?

Peserta berhak untuk mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan 
jaminan kesehatan yang diberikan oleh Faskes dan terhadap pelayanan 
BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, maupun Kementerian Kesehatan.

Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan terdapat istilah 
fraud (Kecurangan), siapa saja yang dapat melakukann-
ya?

Kecurangan (fraud) dapat dilakukan oleh: 

1.  Peserta

2.  BPJS Kesehatan
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3.  fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan

4.  penyedia obat dan alat kesehatan

5.  pemangku kepentingan lainnya

Bagaimana jika terdapat orang atau korporasi yang 
terindikasi atau melakukan fraud dalam kaitannya 
dengan Jaminan Sosial?

Menteri, Kepala Dinas Kesehatan provinsi, Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administratif, dapat berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis; dan/atau 

c. Perintah pengembalian kerugian akibat kecurangan (fraud) pada 
pihak yang dirugikan
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Sedangkan untuk petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan 
kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan dapat dikenai sanksi 
tambahan. Adapun sanksi administratif tersebut tidak menghapus sanksi 
pidana sesuai dengan ketentuan Perpu

Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Jaminan 
Kesehatan?

Pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan program 
Jaminan kesehatan. Dukungan dapat dilakukan melalui:

a. Peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya;

b. Kepatuhan pembayaran iuran;

c. Peningkatan pelayanan kesehatan;

d. Dukungan lainnya sesuai denga ketentuan perundang-undangan 
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Bagaimana sejarah BPJS Ketenagakerjaan itu?

BPJS Ketenagakerjaan  ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 
24 Tahun 2011. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 
2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. 
PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi 
JKK, JKm, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Apa yang dimaksud dengan Pekerja?

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, 
atau imbalan dalam bentuk lain
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Apa yang dimaksud dengan Bukan Pekerja?

Bukan pekerja adalah setiap orang yang mendaftarkan diri menjadi 
peserta BPJS Kesehatan bukan sebagai peserta pekerja penerima upah 
atau peserta pekerja bukan penerima upah

Apa yang dimaksud dengan pemberi kerja?

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, 
atau badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan 
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
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Apa itu Gaji atau upah?

Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang 
ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 
atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja 
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 
akan dilakukan.

Bagaimana cara menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Adapun tahapan/cara menjadi peserta adalah:

1. Menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau 
secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan 
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(www.bpjsketengakerjaan.go.id) atau dapat melalui BPJS 
Ketenagakerjaan Service Point Office bank kerjasama

2. Mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan (F1)

3. Mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja (F1a)

4. Membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah 
dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan

Apa itu program JKK?

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program yang memberikan 
perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan 
kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah 
menuju kerja, serta perjalanan dinas. 
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Manfaat apa saja yang termasuk dalam JKK?

Adapun manfaat yang diterima peserta adalah:

•	 Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja

•	 Perawatan tanpa batas sesuai kebutuhan medis

•	 Santunan upah selama tidak bekerja (6 bulan pertama 100%,6 
bulan kedua 75%, dan hingga sembuh 50%)

•	 Santunan kematia akibat kecelakaan kerja (sebesar 48x upah 
yang dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja atau pekerja

•	 Bantuan beasiswa untuk 1 orang anak (bantuan kepada anak 
dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total 
tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12 Juta

•	 Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja (pendampingan kepada 
peserta yang bersangkutan)
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Apa itu 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.

Apa itu program JHT?

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program dengan manfaat berupa Uang 
tunai yang diberikan kepada peserta yang besarnya merupakan nilai 
akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan 
secara sekaligus apabila:

1. Peserta mencapai usia 56 tahun
2. Meninggal dunia



60 Buku Saku Q&A SJSN

3. Berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan 
Indonesia untuk selama-lamanya).

Apa itu program JP?

Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan 
atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta 
memasuki usia pensiun, mengalami cacat.

Bagaimanakah yang dimaksud dengan usia pensiun?

Selain memasuki usia 56 tahun, termasuk juga peserta yang berhenti 
bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif 
bekerja dimanapun; atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia 



61Buku Saku Q&A SJSN

untuk selamanya. Adapun untuk pekerja yang belum mencapai usia 56 
tahun, manfaat JHT dapat diambi sebagian jika kepesertaan sudah 10 
tahun dengan ketentuan:

1. Diambil Max 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun

2. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan

Bagaimana Manfaat JP?

1. Manfaat Pensiun Hari tua (MPHT): uang tunai bulanan yang 
diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 
tahun yang setara dengan 180 bulan saat memasuki usia pensiun 
sampai dengan meninggal dunia. 

2. Manfaat Pensiun Cacat (PMC): Uang tunai bulanan yang 
diberikan kepada peserta  yang mengalami cacat total tetap 
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akibat kecelakaan dan tidak dapat bekerja kembali atau akibat 
penyakit sampai meninggal dunia.

3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD) : Uang tunai bulanan 
yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris 
(terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan peserta 
meninggal dunia atau menikah lagi

4. Manfaat Pensiun Anak (MPA): Uang tunai bulanan yang 
diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris pesrta (maksimal 
2  anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai usia 
anak mencapai 23 tahun/bekerja/menikah.

5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT) : manfaat diberikan kepada 
orangtua (Bapak/Ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang.
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6. Manfaat Lumpsum : peserta tidak berhak atas manfaat pensiun 
bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa 
akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila 
peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur 
minimum 15 tahun

Apa itu program JKm?

Program yang memberikan jaminan manfaat uang tunai kepada ahli 
waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 
JKm diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam 
bentuk biaya pemakaman dan uang santunan
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Bagaimana manfaat JKm?

Adapun manfaat yang diberikan adalah:

1. Santunan Kematian : Rp 16.200.000

2. Santunan berkala 24 bulan : santunan 24 x Rp200.000 atau Rp 
4.800.000 atau dapat dibayarkan sekaligus

3. Biaya Pemakaman : sebesar Rp 3.000.000

4. Bantuan beasiswa 1 orang anak : diberikan kepada peserta yang 
telah memasuki masa iur paling singkat 5 tahun yang diberikan 
sebanyak Rp 12.000.000


