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ABSTRACT

PT. Jamsostek is a social insurance shall be held according to the law, with the aim to provide basic protection 
for people welfare, especially workers and not aim for commercial profit. Work Accident Insurance Program (JKK) is 
a form of protection provided to workers when injured at work including occupational disease. This research was a 
descriptive explanation with cross sectional technique design. The samples to be analyzed are branch offices, samples 
size taken using judgment sampling method. Selected as the Jamsostek branch office A and Jamsostek branch office B 
for comparison, selected based on the similarity class II category branch office, each of the samples were 32 companies 
located in the region of branch office A and branch office B. Results showed of 5 variables studied can be seen that 
control awareness in branch office A lower than branch office B, the possibility of legal hazard in branch office A higher 
than branch office B. While the verification variables, 3 points contained in it is only a difference in the cost of verification 
of eligibility due to differences in the utilization of rates hospital provider. Benefit package when viewed carefully the 
amount of disability compensation and reimbursement of expenses functions known drug average cost of claims/cases 
in branch office A greater than branch office B.
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PENDAHULUAN

PT. Jamsostek adalah asuransi sosial yang 
diselenggarakan secara wajib berdasarkan Undang-
Undang. Tujuannya untuk memberikan perlindungan 
dasar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga 
kerja dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 
komersial. Namun layaknya suatu usaha tentu dituntut 
untuk tidak merugi agar dapat mempertahan kelangsungan 
organisasi. 

Jamsostek sebagai asuransi sosial berusaha untuk 
unggul dalam pelayanan dan memberikan manfaat optimal 
kepada peserta. Hal tersebut diharapkan dapat bersaing 
dengan perusahaan swasta menghadapi era globalisasi 
dan tidak hanya mengandalkan pemerintah dan Undang-
Undang. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu 
diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan 
kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat 
meningkatkan produktivitas nasional (Jamsostek, 2011).

PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 
4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), 
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan (JPK) dengan jumlah premi yang berbeda 
untuk setiap program. Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) adalah bentuk perlindungan yang diberikan 
kepada tenaga kerja apabila mengalami kecelakaan kerja 

termasuk penyakit akibat kerja yang merupakan risiko dari 
pekerjaannya. Rasio klaim Program JKK di PT. Jamsostek 
(Persero) Kanwil VI pada tahun 2011. Kantor Cabang 
dengan rasio klaim JKK posisi tertinggi adalah Kantor 
Cabang Mojokerto 27.19%, Banyuwangi 18.87%, Bali I 
10.35%, Mojokerto 27.19%, Sidoarjo 6.55% dan Malang 
5.21%. Sesuai penilaian KPI (Key Performance Indikator) 
di PT. Jamsostek, untuk pengendalian rasio klaim JKK 
di kantor cabang diusahakan selisih rasio klaim realisasi 
dengan rasio klaim target tidak melebihi 5%.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
masukan dalam mengendalikan rasio klaim Program JKK 
dan menambah pengetahuan/wawasan tentang Program 
JKK dan bagi pekerja di sektor swasta dapat mengetahui 
hak normatifnya untuk mendapatkan perlindungan 
jaminan kecelakaan kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 
deskriptif eksplanasi. Sedangkan menurut waktu 
penelitiannya, termasuk dalam penelitian cross sectional 
karena variabel diukur dan diamati dalam waktu yang 
bersamaan dan dalam satu waktu tertentu. Penelitian ini 
mengambil lokasi di PT. Jamsostek (Persero) Cabang A 
dan Cabang B dari Bulan April sampai dengan Bulan 
Mei 2012.
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Populasi meliputi 20 kantor cabang PT. Jamsostek 
di bawah Kantor Wilayah VI Jawa Timur. Sampel adalah 
kantor cabang yang akan dianalisis, besar sampel yang 
diambil menggunakan metode judgment sampling, dipilih 
Jamsostek Cabang A dan sebagai pembanding dipilih 
Jamsostek Cabang B pilihan berdasarkan kesamaan 
kategori kantor cabang kelas II, kepesertaan di dominasi 
oleh perusahaan industri (pabrik) namun memiliki 
perbedaan pada nilai KPI rasio klaim. Besar sampel 
masing-masing sebanyak 32 perusahaan yang berada 
di wilayah kerja cabang A dan cabang B. 

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan 
variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 
premi, benefit package JKK, pengawasan, jaringan RS 
kerjasama, verifikasi, dan legal hazard. Sedangkan variabel 
terikat yaitu rasio klaim JKK.

Data penelitian diperoleh dengan melakukan 
observasi dan analisis terhadap data sekunder di PT. 
Jamsostek (Persero) meliputi: Premi, Benefit package, 
jaringan rumah sakit kerjasama, verifikasi. Sedangkan 
data primer tentang legal hazard di dapat dari kuesioner 
dengan responden yang berasal dari perusahaan peserta 
Jamsostek, data yang diteliti meliputi: jumlah karyawan 
yang didaftarkan, jumlah upah yang dilaporkan dan 
jumlah kasus kecelakaan kerja yang diklaim pada periode 
tahun 2011, sedangkan data yang diteliti pada responden 
petugas di unit pelayanan PT. Jamsostek, meliputi: 
Pengawasan petugas Jamsostek. Analisis dimulai dengan 
pengumpulan data primer dan sekunder kemudian diolah 
sesuai instrument pemilihan sehingga dapat disajikan 
dalam bentuk deskripsi observasional tentang faktor yang 
mempengaruhi rasio klaim JKK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta Jamsostek

Berdasarkan hasil penelitian berupa kuesioner 
yang disebar ke HRD perusahaan peserta Jamsostek 
sebanyak 32 perusahaan, diketahui jumlah tenaga kerja 
pada sebuah perusahaan di wilayah Cabang A (20.942 
pekerja) lebih besar dibandingkan Cabang B (12.644 
pekerja), dapat dikatakan bahwa perusahaan di wilayah 
Cabang A bersifat padat karya. Diketahui bahwa rata-rata 
upah tenaga kerja pada cabang A (Rp. 1.162.406) lebih 
rendah dibandingkan dengan cabang B (Rp. 1.509.562). 
Rata-rata upah minimum maupun maksimum pada 
cabang A lebih rendah dibandingkan cabang B, yaitu 
upah minimum di cabang A sebesar Rp. 866.500 dan 
upah maksimumnya Rp. 1.500.000, sedangkan di cabang 
B upah minimum Rp. 1.115.000 dan upah maksimum 
Rp. 2.000.000. Kasus kecelakaan kerja di cabang A lebih 
tinggi 3 kali lipat dibandingkan kasus kecelakaan yang 
terjadi di cabang B, yaitu 1360 kasus di cabang A dan 
258 kasus di cabang B.

Benefit Package Program JKK

Program JKK memiliki benefit/manfaat dalam bentuk 
santunan berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan 
untuk kasus kecelakaan kerja. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2010 
tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 
santunan berupa uang diberikan kepada tenaga kerja 
atau keluarganya. 

Diketahui bahwa total pemberian santunan di cabang 
B lebih besar dibandingkan di Cabang A, tetapi untuk total 
penggantian biaya lebih besar di Cabang A dibandingkan 
di Cabang B. Jika dilihat seksama data santunan cacat 
fungsi dan penggantian biaya obat diketahui rata-rata 
biaya klaim/kasus di cabang A lebih besar dibandingkan 
di cabang B. Oleh karena pembayaran yang lebih besar 
di cabang A daripada di cabang B terutama pada total 
penggantian biaya mengakibatkan tingginya rasio klaim 
yang diajukan. Jadi, variabel benefit package akan 
mempengaruhi tingginya rasio klaim program JKK.

Pengawasan Program JKK

Penilaian pengawasan program JKK yang terdiri 
atas 3 poin yaitu cek kasus terhadap setiap laporan 
klaim, konfirmasi atau kunjungan ke RS, dan pembinaan 
perusahaan, didapatkan hasil berikut. (1) Pihak Jamsostek 
menghubungi perusahaan dan selalu melakukan cek kasus 
terhadap setiap kasus kecelakaan kerja. Berdasarkan 
hasil kuesioner didapatkan bahwa di Cabang A sebesar 
(25%) lebih rendah daripada di Cabang B (75%). (2) 
Pihak Jamsostek melakukan konfirmasi dan kunjungan 
ke tempat pelayanan (RS). Berdasarkan hasil kuesioner 
didapatkan bahwa di Cabang A sebesar (50%) sama 
dengan Cabang B (50%). (3) Pihak Jamsostek melakukan 
pembinaan berupa penyuluhan/seminar berkaitan dengan 
kecelakaan kerja terhadap perusahaan yang karyawannya 
sering tertimpa kasus kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil 
kuesioner didapatkan bahwa di Cabang A sebesar (25%) 
lebih rendah daripada di Cabang B (50%).

Kesadaran pengawasan pihak Jamsostek cabang A 
masih rendah, terutama dalam hal melakukan cek kasus 
ke perusahaan dan melakukan pembinaan ke perusahaan 
yang sering mengajukan klaim kecelakaan kerja. Dalam 
hal pengawasan Cabang B lebih aktif dalam melakukan 
cek kasus, kunjungan/konfirmasi ke RS dan melakukan 
pembinaan ke perusahaan dibandingkan Cabang A. 
Dapat dilihat pula bahwa berdasarkan persentase pada 
poin ke 1 dan poin 3 pada cabang A memiliki persentase 
lebih rendah jika dibandingkan dengan cabang B, yaitu 
25% baik pada poin 1 atau pada poin 3 sedangkan di 
cabang B memiliki persentase 75% pada poin 1 dan 50% 
pada poin 3. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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variabel pengawasan di cabang A berpengaruh terhadap 
tingginya rasio klaim karena 2 dari 3 poin pada variabel 
pengawasan pada cabang A lebih rendah daripada 
cabang B.

Verifikasi Klaim JKK

Hasil dari 3 poin dalam verifikasi yaitu verifikasi 
administrasi, jenis pelayanan, dan kelayakan biaya 
didapatkan hasil dapat dilihat pada tabel 1.

Pada verifikasi administrasi kepesertaan dan 
verifikasi administrasi pelayanan, baik di Cabang A 
maupun di Cabang B sudah sesuai dengan SOP dan 
tidak ada perbedaan antara keduanya. Sedangkan pada 
verifikasi administrasi keuangan ada perbedaan yaitu 
tarif pada RS kerjasama pada cabang A lebih tinggi 
dibandingkan cabang B, di mana pada cabang B pasien 
kasus kecelakaan kerja peserta Jamsostek sama tarifnya 
dengan pasien umum.

Diketahui bahwa pemanfaatan RS kerjasama di 
Cabang A lebih tinggi daripada di Cabang B dan jika 
dibandingkan tarifnya dengan RS non kerjasama, tarif 
RS kerjasama justru lebih mahal karena pembayaran 
tagihan secara kasus per kasus di mana tagihan baru 
dapat diklaim setelah pasien dinyatakan sembuh/cacat/
meninggal (seperti tertuang dalam Ikatan Kerjasama PT. 
Jamsostek dengan Rumah Sakit tentang Pelaksanaan 
Pelayanan Perawatan dan Pengobatan Program JKK, 
Pasal 3 ayat 1) atau sudah melampaui plavon biaya 
maksimal yaitu sebesar Rp 20.000.000,- per kasus 
kecelakaan kerja. Sehingga variabel verifikasi terutama 
pada verifikasi kelayakan biaya akan mempengaruhi 
tingginya rasio klaim program JKK.

Jaringan Rumah Sakit Kerjasama

Pemanfaatan RS kerjasama oleh pekerja di 
perusahaan wilayah kerja Cabang A dan B terdapat 
perbedaan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah 
ini.

Pemanfaatan jaringan RS kerjasama di Cabang 
A sebesar 825 kasus atau 37,88% dati total kasus JKK 
sebesar 2.178 kasus. Jaringan kerjasama meliputi 5 
rumah sakit di wilayah cabang A yaitu: RS Dr. Soekandar, 
RS Arofah, RS Sidowaras, RS Sakinah, dan RS Emma, 
sedangkan di cabang B pemanfaatan kerjasama sebesar 
163 kasus atau 14,86% dari total kasus JKK di cabang B 
sebesar 1.097 kasus. Jaringan RS kerjasama meliputi 3 
rumah sakit, yaitu: RS Islam Jemursari, RS Islam A. Yani, 
dan klinik Medico SIER. 

Berdasarkan hasil ini diketahui pemanfaatan 
RS kerjasama di Cabang A lebih tinggi dikarenakan 
pilihan RS kerjasama cukup banyak yang menyebar di 
wilayah tersebut, sedangkan di Cabang B tenaga kerja 
kecenderungannya lebih memilih untuk mendapatkan 
pelayanan di rumah sakit non kerjasama karena pilihan 
rumah sakit kerjasama terbatas.

Tabel 1.

Verifikasi Klaim PT. Jamsostek di Cabang A dan Cabang B Tahun 2011

No. Aspek
Hasil

Cabang A Cabang B
1. Verifikasi 

Administrasi 
Kepesertaan

Telah dilakukan sesuai SOP dengan 
memverifikasi:
a kelengkapan persyaratan klaim
b Validasi kepesertaan
c Kelancaran pembayaran premi/iuran 

(tidak menunggak)

Telah dilakukan sesuai SOP dengan 
memverifikasi:
a Kelengkapan persyaratan klaim
b Validasi kepesertaan
c Kelancaran pembayaran premi/iuran 

(tidak menunggak)
2. Verifikasi 

Administrasi 
Pelayanan

Telah dilakukan sesuai SOP dengan 
memverifikasi:
Jenis pelayanan sesuai dengan benefit 
packages(manfaat) yang ditanggung

Telah dilakukan sesuai SOP dengan 
memverifikasi:
Jenis pelayanan sesuai dengan benefit 
packages (manfaat) yang ditanggung

3. Verifikasi 
Administrasi 
Keuangan

Telah dilakukan sesuai SOP dengan 
memverifikasi:
a tagihan klaim RS sesuai tarif RS 

kerjasama.
b Klaim reimburst disetarakan tarif RSUD
c Bila tagihan lebih murah dari tarif RS 

kerjasama/RSUD dibayar sesuai kuitansi

Telah dilakukan sesuai SOP dengan 
memverifikasi:
a tagihan klaim RS sesuai tarif RS 

kerjasama.
b Klaim reimburst disetarakan tarif RSUD
c Bila tagihan lebih murah dari tarif RS 

kerjasama/RSUD dibayar sesuai kuitansi

Tabel 2.

Pemanfaatan Rumah Sakit Kerjasama di Cabang A dan 
Cabang B oleh Peserta PT. Jamsostek Tahun 2011

Kantor 
Cabang

Total 
kasus JKK

Kasus 
ditangani RS 

kerjasama % =(b/a) x 100%

a B
A 2178 825 37.88
B 1097 163 14.86
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Pemanfaatan jaringan rumah sakit kerjasama di 
Cabang A lebih besar dikarenakan banyak peserta sadar 
akan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, 
selain itu banyaknya jaringan RS kerjasama di wilayah 
A akan berakibat semakin mudah akses pelayanan 
kesehatan, semakin tinggi utilisasi dan semakin tinggi unit 
cost yang dikeluarkan. Dengan jumlah RS kerjasama di 
cabang A lebih banyak daripada di cabang B, sehingga 
akan mengakibatkan tingginya pemanfaatan RS di cabang 
A yang apda akhirnya akan mengakibatkan tingginya rasio 
klaim kasus kecelakaan kerja. Sehingga pemanfaatan 
RS akan berpengaruh terhadap tingginya risiko klaim 
program JKK.

Legal Hazard

Sejumlah pertanyaan yang diberikan untuk 
mengetahui adanya potensi legal hazard pada kasus 
kecelakaan kerja, baik yang dilakukan oleh perusahaan 
maupun tenaga kerja. Beberapa hal mengenai kewajiban 
pengusaha dan menjadi poin penting penilaian legal 
hazard adalah pengusaha mendaftarkan seluruh tenaga 
kerjanya dalam program Jamsostek sesuai dengan 
ketentuan perundangan, melaporkan dengan benar 
data tentang tenaga kerja, upah, perubahan tenaga 
kerja maupun upah serta perubahan jenis usaha, dan 
melaksanakan pembayaran iuran bulanan tepat waktu 
serta besarnya iuran sesuai dengan jumlah upah yang 
dibayarkan tiap bulannya. Dari hasil kuesioner disajikan 
data sebagai berikut. (1) Perusahaan maupun tenaga 
kerja hanya mengklaim kasus murni karena kecelakaan 
kerja. PT. Jamsostek telah menentukan beberapa kriteria 
kecelakaan yang termasuk dalam kecelakaan kerja 
seperti tersebut di dalam petunjuk teknis penyelesaian 
JKK, JHT, dan JK yang dapat diajukan klaim. Dari hasil 
penelitian didapatkan bahwa di Cabang A (87,5%) lebih 
rendah dibandingkan Cabang B (96,9%). (2) Perusahaan 
mendaftarkan semua karyawan didaftarkan menjadi 
peserta jamsostek. Berdasarkan Peraturan Menteri RI 
nomor 14 Tahun 1993, pengusaha yang mempekerjakan 
tenaga kerja paling sedikit 10 orang tenaga kerja atau 
membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling 
sedikit Rp. 1.000.000,- sebulan, wajib mengikutsertakan 
tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja. Dari hasil penelitian didapatkan juga bahwa di 
Cabang A (75%) lebih rendah dibandingkan di Cabang B 
(84,4%). (3) Perusahaan membayar iuran jamsostek tepat 
waktu sesuai upah riil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pasal 10 
disebutkan bahwa penyetoran iuran dilakukan setiap bulan 
dan lunas paling lambat tanggal 15, serta keterlambatan 
pembayaran iuran akan dikenakan denda. Disebutkan pula 
pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang 
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran 
Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja bahwa besarnya iuran dihitung 
berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga 
kerja sesuai dengan program jaminan Sosial Tenaga Kerja 
sebagaimana tercantum dalam formulir Jamsostek 2a. 
Dari hasil penelitian didapatkan juga bahwa di Cabang A 
(87,5%) lebih rendah dibandingkan Cabang B (100%).

Berdasarkan hasil di atas perusahaan di Cabang B 
lebih patuh pada peraturan undang-undang, potensi legal 
hazard lebih rendah terjadi di Cabang B dibandingkan 
Cabang A. Meskipun cabang A memiliki persentase 
lebih dari 50% tapi tetap lebih rendah dibandingkan pada 
cabang B dalam semua poin, sehingga legal hazard pada 
cabang A berpengaruh terhadap tingginya rasio klaim 
pada program JKK.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 
disebutkan dapat dilihat bahwa dari 5 variabel dapat 
diketahui bahwa kesadaran pengawasan di cabang A 
lebih rendah dibandingkan di cabang B, dan potensi 
legal hazard cabang A lebih besar dibandingkan di 
cabang B. Sedangkan pada variabel verifikasi, 3 poin 
yang terdapat di dalamnya hanya ada perbedaan pada 
verifikasi administrasi keuangan dikarenakan perbedaan 
pada tarif rumah sakit kerjasama. Untuk benefit package 
jika dilihat seksama besarnya santunan cacat fungsi dan 
penggantian biaya obat diketahui rata-rata biaya klaim/
kasus di cabang A lebih besar dibandingkan di cabang 
B. Dan juga dari 5 variabel tersebut diketahui semuanya 
berpengaruh terhadap tingginya risiko klaim JKK di PT. 
Jamsostek.

Selain pemberian manfaat dalam bentuk santunan 
dan penggantian biaya pengobatan serta perawatan, 
PT. Jamsostek semestinya juga lebih mengedepankan 
upaya promotif dan preventif, dengan cara sosialisasi 
K3, menyelenggarakan seminar kesehatan untuk pekerja, 
sosialisasi cara berkendaraan yang aman, karena 
sebagaimana diketahui bahwa kecelakaan kerja yang 
ditanggung Jamsostek termasuk pada saat perjalanan 
dari dan menuju tempat kerja. Selain itu Jamsostek juga 
dapat memberikan bantuan berupa APD (Alat Pelindung 
Diri) untuk para pekerja.

PT. Jamsostek cabang A perlu meningkatkan 
tindakan cross-check lebih detail setiap ada kasus 
kecelakaan kerja, sehingga akan meminimalisir klaim di 
luar kasus kecelakaan kerja. Perlu melakukan pengawasan 
dan pembinaan secara berkala terhadap perusahaan di 
wilayah kerja cabang A terutama yang sering mengklaim 
kasus kecelakaan kerja. 

PT. Jamsostek perlu meninjau ulang program RS 
kerjasama apakah mudah dijangkau oleh pekerja dan 
pola penagihan kasus per kasus yang menyebabkan 
tagihan terlalu lama dibayarkan sehingga rumah sakit 
dirugikan dan berdampak tarif yang dikenakan untuk 
kerjasama juga cenderung lebih mahal dibandingkan tarif 
umum. PT. Jamsostek juga perlu meningkatkan kerjasama 
dengan pihak eksternal (Disnaker) dalam hal kepatuhan 
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perusahaan untuk mendaftarkan semua pekerjanya 
menjadi peserta Jamsostek dan melaporkan upah yang 
sebenarnya.
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