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AUAN TENTANG BENTUK DAN PELAKSANAAN ASURANSI PADA 

PEGAWAI BASARNAS DI WILAYAH KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tentang faktor-faktor yang menjadi 

penyebab pemberian Asuransi bagi Pegawai BASARNAS dan prosedur klaim 

pembayaran jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi Pegawai 

Basarnas di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Surakarta.Pada dasarnya setiap manusia mempunyai Hak Asasi dalam 

kehidupannya dari dalam kandungan sampai akhir hayat, maka dalam hal ini 

lingkup Pegawai BASARNAS khususnya wilayah Kota Surakarta berhak 

mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara. 

Prosedur klaim pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

dibuat semudah mungkin.Metode penelitian menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif yakni 

mendeskripsikan kepastian Jaminan Sosial bagi Pegawai Basarnas di wilayah kota 

Surakarta, sedangkan metode analisis data dengan metode normatif kualitatif. Dari 

hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Jaminan Sosial 

ditujukan pada Pegawai BASARNAS untuk meningkatkan rasa tenang dan 

kenyamanan dalam menjalankan tugas secara maksimal. 

Kata Kunci: Asuransi, BASARNAS, Jaminan Sosial 

 

Abstract 

 

This study aims to describe the factors that cause the provision of Insurance for 

BASARNAS Employees and claims of payment procedures for accident 

insurance and mortality for Basarnas employee in Badan Penyelenggara Social 

Security Employment Office Surakarta Branch. Basically every human being has 

human rights in his life from within the womb until the end of life, then in this 

case the scope of BASARNAS employees, especially the Surakarta City area is 

entitled to join the social security program of labor to the Operator Body. The 

Accident and Death Safety Warranty payment claim procedure is made as easy as 

possible. The research method uses a sociological juridical approach. The type of 

research used descriptive that describes the certainty of Social Security for 

Employees Basarnas in the city of Surakarta, while the method of data analysis 

with qualitative normative methods. From the results of the above research, it can 

be concluded that Social Security is aimed at BASARNAS employees to improve 

the sense of calm and comfort in performing the task maximally. 

Keywords: Insurance, BASARNAS, Social Security 
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1. PENDAHULUAN 

Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah 

lembaga pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas 

pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan. Basarnas mempunyai 

tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoodinasian, dan 

pengendalian dalam pencarian serta pertolongan saat terjadinya musibah 

atau bencana terhadap orang dan material yang hilang dan/atau 

dikhawatirkan hilang dalam pelayaran dan/atau penerbangan.
1

 Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya 

mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu 

kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan 

cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain diluar diri 

manusia.
2
 

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia, 

seperti telah dimaklumi bahaya, kerusakan dan kerugian adalah 

kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia. Sehingga kemungkinan 

terjadi risiko dalam kehidupan khususnya kehidupan sangat besar. Tentu 

saja ini membutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Oleh 

karena itu banyak orang mengambil cara dan sistem untuk dapat 

menghindari risiko kerugian dan bahaya tersebut. Di antaranya dengan 

asuransi yang merupakan sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan 

finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau 

badan ke lainnya yang menunjukan ketidakberdayaannya dibandingkan 

Sang Maha Pencipta. “Social insurance offiecers, through their work 

with rehabilitation, have become on important part of the welfare state” 

Bahwa yang artinya petugas asuransi social melaui rehabilitas dalam 

pekerjaanya telah menjadi bagian penting dari kesejahteraan 

negara.Penyelenggaraan jaminan kesehatan, perlindungan, pemeliharaan 

dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan 

                                                           
1
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan. 

2
 Sri Rejeki Hartono, 1999, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar 

Grafika,  hal.11. 
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kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial serta ekonomi 

kepada masyarakat.  

Peran serta pegawai di lingkungan instansi pemerintahan haruslah 

di berikan jaminan bidang kesehatan pada umumnya atas dasar untuk 

meningkatkan kesejahteraan, rasa tenang dan untuk meningkatkan 

motivasi produktifitas kerja para pegawai pada khususnya. Dengan 

meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa dan adanya 

perubahan situasi dan konsisi Indonesia serta untuk terus mengikuti 

perkembangan IPTEK, maka organisasi pencarian dan pertolongan 

(search and rescue) atau disingkat dengan SAR di Indonesia terus 

mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu di dalam koordinasi oleh 

Basarnas yang berada dibawah dan bertaggungjawab langsung kepada 

presiden.
3
 

Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 1992 Pasal 1 Tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja 

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari 

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakan 

kerja, sakit dan meninggal dunia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi 

Aparatur Sipil Negara, PT.Taspen (Persero) mengelola Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian memberikan santunan tabungan 

hari tua bagi para anggota Basarnas yang mengalami kecalakan dalam 

tugasnya sehingga mengakibatkan kematian maka ahli waris berhak 

mendapatkan santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman 

dan beasiswa. 

Dalam rangka menciptakan perlindungan atau jaminan sosial 

terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

perlindungan kerja, Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian 

                                                           
3
http://id.Wikipedia.Org/wiki/Asuransi__Kesehatan__Indonesia, diunduh Rabu, pukul 

17.00. 

http://id/
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(Basarnas) kota surakarta dalam menjalankan tugasnya memberikan 

bantuan pertolongan dan pencarian terhadap masyarakat yang terkena 

bencana dan musibah, sangatlah berat serta beresiko tinggi disebabkan 

karena di dalam menolong sesama dan mengabdi kepada negara, menjadi 

anggota Basarnas harus berada garis depan terhadap menyelamatkan dan 

selalu sukarela tanpa perintah  jika bencana terjadi yang tak mengenal 

waktu dan tempat hingga bertaruh nyawa. Dalam tugas yang dijalankan 

para anggota Basarnas bukanlah sukarelawan yang mana bekerja tanpa di 

bayar dan bergerak tanpa diperintah, mungkin tidak mengharapkan 

pendapatan tinggi melainkan para anggota merasa senang melakukan 

pekerjaaan itu. 

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi faktor pemberian asuransi bagi pegawai Basarnas 

di Kota Surakarta?  

2. Bagaimana prosedur pemberian asuransi bagi pegawai Basarnas di 

Kota Surakarta? 

Tujuan dari penulisan ini antara lain untuk bentuk dan pelaksanaan 

pemberian asuransi bagi para pegawai Basarnas di Kota Surakarta dan 

hambatan pelaksanaan pemberian asuransi bagi para pegawai Basarnas di 

Kota Surakarta. 

 

2. METODE 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Tipe 

kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, memberikan 

gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan data, 

menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data yang diperoleh guna 

memecahkan masalah yang di hadapi dalam hal ini khususnya mengenai 

bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi para anggota Basarnas 

kota Surakarta. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas 

dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  

pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan 
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data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-

norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

           3.1 Sejarah Singkat Badan Search dan Rescue (BASARNAS)   

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sebagai julukan 

negara maritim yang memiliki sekitar 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) 

pulau dengan total luas wilayah kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer 

persegi. Seluas 1.8 (satu koma delapan) juta kilo meter persegi dari 

wilayah Indonesia tersebut dikelilingi wilayah laut teritorial dan 6.1 

(enam koma satu) juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi 

eksklusif. Sebagaimana posisi wilayah negara Indonesia yang strategis 

menjadikan Indonesia sebagai jalur transportasi dunia sehingga berakibat 

mobilitas semakin tinggi menajdikan kemungkinan terjadinya kecelakaan 

semakin meningkat. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat 

mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi 

Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka 

organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke 

waktu.  

Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada 

masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur 

bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, 

menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau 

menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, 

atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. 
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Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Basarnas saat ini sedang 

berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah 

Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR 

yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman. 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Kepala. BASARNAS 

mempunyai tugas sesuai  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 

tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pencarian dan Pertolongan  

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang perhubungan. 

Badan Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas 

memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel dan peralatan yang 

dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan 

Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tugas yang merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi yang selalu 

dihadapi oleh para pekerjanya setiap saat ketika sedang bertugas 

melakukan pertolongan dan atau pencarian terhadap bencana alam dan 

atau musibah.  

Kantor BASARNAS Surakarta beralamatkan Jl. Tentara Pelajar, 

Jetak, Bolon, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan 

kode pos 57178. Dalam rangka menciptakan perlindungan atau jaminan 

sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, salah 

satu instansi di Kota Surakarta yaitu  dalam hal ini Badan Pencarian dan 

Pertolongan Kota Surakarta, maka Badan Pencarian dan Pertolongan 

Kota Surakarta haruslah memperhatikan keselamatan atas para 

Pekerjanya pada waktu menjalankan tugas. Oleh karena itu, Badan 

Pencarian dan Pertolongan Kota Surakarta sebagai salah satu 

penyelenggara dari tanggung jawab Presiden untuk mewujudkan 



 
 

7 
 

masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil 

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, haruslah dapat menjamin kesejahteraan 

para Pekerjanya, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada pekerja 

dapat lebih berkonsentrasi dalam meiningkatkan motivasi maupun 

produktifitas kerja, melalui program asuransi terutama asuransi 

kecelakaan.
4
 

3.2 Faktor - faktor Pemberian Asuransi Bagi Pegawai Basarnas Di Kota 

Surakarta 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Amin Yahya selaku koordinator Pos 

Pencarian dan Pertolongan di wilayah Kota Surakarta bahwa yang 

menjadi faktor dasar perlindungan bagi pekerja pada Badan Pencarian 

dan Pertolongan Kota Surakarta sebagai berikut :  

a. Bahwa faktor pelaksanaan perlindungan bagi pekerja pada Badan 

Pencarian dan Pertolongan Kota Surakarta. Khususnya pekerja NON-

PNS atau hanya sebagai tenaga harian yang direkrut untuk membantu 

tugas-tugas Badan Pencarian dan Pertolongan Kota Surakarta, adalah 

ikut serta dalam melindungi hak dan martabat pekerja sebagai 

masyarakat dan menjalankan cita-cita luhurbangsa Indonesia untuk 

membangun masyarakat yang sejahtera untuk memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak. 

b. Bahwa tugas Pekerja BASARNAS sangat beresiko dengan kecelakaan 

kerja, maka karyawan sangat perlu diberikan perlindungan pada saat 

bekerja. 

c. Agar jika terjadi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang belum 

berstatus PNS dapat mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi.
5
 

d. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Jaminan Kesehatan Pasal 11, menyebutkan bahwa pemberi kerja 

                                                           
4
 Peraturan Kepala Badan Nomor 8 Tahun  2017 Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Badan  Nasional Pencarian dan Pertolongan.  
5
Hasil wawancara Bapak Amin Yahya, sebagai Koordinator Pos Pencarian dan 

Pertolongan Surakarta. 
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wajib mendaftarakan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan 

Kesehatan kepada BPJS dengan membayar iuran, dalam hal ini-ini 

apabila secra nyata-nyata pemebri kerja tidak mendaftarkan 

Pekerjanya kepada BPJS, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri 

sebagai Peserta Jaminan Kesehatan. Pendaftaran oleh Pekerja 

dilakukan dengan melampirkan dokumen yang mebuktikan status 

ketenagakerjaannya, serta membayar iuran sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Apabila dalam hal ini Pekerja belum terdaftar pada 

BPJS Kesehatan, maka Pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada 

saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan 

manfaat yang diberikan oleh BPJS kesehatan. 

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK 

adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat 

kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Jaminan 

Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas 

risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 

Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan 

Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Peserta 

adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang 

bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial 

bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial 

nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan 

hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, 

kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana 

amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.  
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Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus 

dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang 

yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk 

mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu salah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

Kepastian perlindungan kerja merupakan tujuan utama untuk 

berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari 

pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu, untuk ini 

pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlidungan tersebut sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Peneyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan pengelola Asuransi Kesehatan di 

Indonesia bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan 

derajat kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS beserta 

anggota keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa, 

dalam rangka upaya menciptakan Aparatur Negara yang sehat, kuat, dan 

dinamis serta memiliki jiwa pengabdian dan kesetiaan yang tinggi 

terhadap cita-cita Nusa dan Bangsa.  

Asuransi Kesehatan memberikan jaminan terhadap kerugian yang 

timbul dari hilangnya atau menurunnya kesehatan seseorang tidak hanya 

menyebabkan berkurangnya pendapatan secara tajam dikarenakan 

kemampuannya berkurang namun juga dapat menimbulkan kerugian lain 

berupa dana tambahan guna pengobatan dan perawatan selama yang 

bersangkutan sakit. Dalam asuransi kesehatan selain usia dan jenis 

kelamin maka profesi riwayat sakit yang pernah diderita, kebiasaan 

seseorang atau kecelakaan.Dalam hal ini pemerintah berperan besar 

dalam menjalankan kepedulian jaminan sosial terhadap masyarakat 
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berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. 

Berkaitan dengan Jaminan Sosial, maka untuk pemberian 

Asuransi yang ada pada BASARNAS Surakarta bagi pegawainya bekerja 

sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan 

PT.TASPEN (PERSERO) yang keduanya berperan sebagai lembaga 

pemberi Asuransi, tetapi berbeda santunan yaitu BPJS sendiri difokuskan 

pada Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja saja teruntuk PNS serta 

Non PNS. Sedangkan PT.TASPEN yang selama ini menyelenggarakan 

program Jaminan Hari Tua dan Kecelakaan Kerja bagi PNS saja, yang 

memiliki profil unik serta memperoleh hak dan penghargaan dalam 

kinerjanya berbeda dengan BPJS bisa NON PNS tetapi yang mana 

perlindungan ini akan langsung sama-sama dapat dimulai sejak 

ditandatangani sebuah kontrak yang mana kontrak ini dilakukan oleh 

Pekerja BASARNAS Surakarta dengan pihak BPJS dan PT.TASPEN 

dengan membayar premi yang diambil dari para pekerja BASARNAS 

Surakarta.  

3.3 Prosedur Pemberian Klaim Asuransi Bagi Pegawai Basarnas Di Kota 

Surakarta 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelengaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian dalam Pasal 1 ayat 4, menyebutkan bahwa : 

“Peserta adalah setiap orang. Termasuk orang asing yang bekerja 

paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar 

iuran.” 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian memberi kepastian program jaminan kecelakaan kerja 

berdasarkan Pasal 5 yang terdiri atas peserta penerima upah yang bekerja 

pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta bukan 

peserta bukan peneriam upah. Peserta penerima upah yang bekerja pada 



 
 

11 
 

pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi pekerja pada 

perusahaan, pekerja pada perseorangan, dan orang asing yang bekrja di 

Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Sedangkan peserta yang bukan 

penerima upahmeliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja 

ataua pekerja mandiri dan pekerja mandiri yang bukan penerima upah. 

Adapun prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dalam 

pendafataran bagi peserta penerima upah sebagai berikut : 

1. Pemberi Kerja atau Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan 

beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan 

melampirkan :  

a.  Formulir Registrasi Badan Usaha atau Badan Hukum Lainnya,  

b. Data karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang 

ditentukan oleh BPJS Kesehatan. 

2.  Perusahaan atau Badan Usaha menerima  nomor Virtual Account 

(VA) untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama 

(BRI atau Mandiri atau BNI).  

3.  Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan 

untuk dicetakkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional atau mencetak e-

ID secara mandiri oleh Perusahaan atau Badan Usaha. 

Mengisi formulir registrasi dan data seluruh karyawan dan anggota 

keluarga, membayar iuran melalui bank sesuai dengan virtual account 

badan usaha artinya virtual account merupakan nomor rekening Badan 

Usaha yang disediakan oleh BPJS sebagai rekening tujuan dalam 

pembayaran iuran Jaminan Kesehatan. Setelah itu mendapat bukti 

pembayaran maka menerima kartu BPJS Kesehatan. 

Besaran iuran peserta,dalam hal ini khsusnya Pegawai 

BASARNAS yaitu sebagai berikut : 

1. Pekerja penerima upah Pegawai Negeri Sipil:  

a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, 

sebagaimana dalam pembagiannya 3% dari pemberi kerja 

sedangkan 2% dari Pekerja. 
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b. Gaji atau upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran bagi 

Pegawai Negeri Sipil adalah gaji pokok dan tunjangannya.  

2. Pekerja penerima upah Non Pegawai Negeri Sipil:  

a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5% dari gaji atau upah 

diterimanya setiap bulannya, sebagaimana dalam pembagiannya 

4% dari pemberi kerja dan 1% dari pekerja. 

b. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran 

jaminan kesehatan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. 

c. Untuk keluarganya lainnya, yaitu terdiri dari anak empat dan 

seterusnya, orang tua dan mertua besaran iuran sebesar 1% per 

orang dari gaji atau upah sesuai dengan ketentuan. 

Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan 

memproses pemberian santunan kepada pegawai BASARNAS jika syarat 

- syarat administrasinya sudah lengkap. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara besarnya Asuransi 

Kecelakaan Diri ada beberapa macam, yaitu : 

a. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebesar 100% x Gaji 

terkahir, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu 

bekerja kembali. 

b. Santunan Kematian Kerja diberikan kepada ahli waris sebesar 60% 

x 80    Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali dan Uang duka 

tewas diberikan 6 (enam) kali Gaji terkahir yang dibayarkan 1 

(satu) kali. Biaya pemakaman dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp 

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang melipti peti jenazah dan 

perlengkapannya. 

c. Bantuan beasiswa kepada anak dari Pegawai yang tewas mmasih 

sekolah atau kuliah, berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun 

serta belum pernah menikah dan kerja. Dengan pembagian 

ketentuan sebagai berikut : 
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1. Anak yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan 

beasiswa sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) 

2. Anak yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama 

diberikan beasiswa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta 

rupiah) 

3. Anak yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas 

diberikan  beasiswa sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta 

ruiah) 

4. Anak yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, 

atau setingkat diberikan  beasiswa sebesar Rp 15.000.000 (lima 

belas juta rupiah) 

d. Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pegawai yaitu perawatan sesuai 

kebutuhan medis yang diberikan sampai dengan Pegawai sembuh, 

meliputi : 

1. pemeriksaan dasar dan penunjang;  

2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;  

3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit 

swasta yang setara;  

4. perawatan intensif;  

5. penunjang diagnostik;  

6. pengobatan;  

7. pelayanan khusus;   

8. alat kesehatan dan implant;  

9.  jasa dokter atau medis;  

10. operasi;  

11.  transfusi darah; dan/atau  

12. rehabilitasi medik. 

e. Tunjangan cacat diberikan berdasarkan presentase gaji tertentu dari 

Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh, yaitu 

meliputi : 
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1. Santunan cacat sebagaian dibayarkan secara sekaligus sebesar % 

sesuai dengan cacat yang dialami x Gaji terkahir. 

2. Santunan cacat sebagaian fungsi dibayarkan secara sekaligus 

sebesar penurunan fungsi x % sesuai dengan cacat yang dialami, 

80 x Gaji terakhir. 

3. Santunan cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus sebesar 

70% x 80 x Gaji terakhir.  

4. Perician presentase santunan cacat tetap sebagian dan cacat-

cacat lainya yaitu macam cacat % x Gaji, sebagai berikut : 

1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 44% x Gaji 

2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah  38,5% x Gaji 

3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah  38,5% x    

Gaji 

4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah  33% x Gaji 

5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 35% 

x Gaji  

6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 30,8% x 

Gaji  

7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 77% x Gaji 

8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 38,5% x Gaji 

9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 55% x Gaji 

10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah  27,5% x Gaji 

11.  Kedua belah mata 77% x Gaji 

12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 38,5% x 

Gaji 

13. Pendengaran pada kedua belah telinga 44% x Gaji 

14. Pendengaran pada sebelah telinga 22% x Gaji 

15.  Ibu jari tangan kanan 16,5% x Gaji 

16.  Ibu jari tangan kiri 13,2% x Gaji 

17.  Telunjuk tangan kanan 9,9% x Gaji 

18.  Telunjuk tangan kiri 7,9% x Gaji 
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19. Salah satu jari lain tangan kanan 4,4% x Gaji 

20. Salah satu jari lain tangan kiri 3,3% x Gaji 

21. Ruas pertama telunjuk kanan  4,95% x Gaji 

22.  Ruas pertama telunjuk kiri 3,85% x Gaji 

23. Ruas pertama jari lain tangan kanan 2,2% x Gaji 

24. Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,65% x Gaji 

25.  Salah satu ibu jari kaki 5,5% x Gaji 

26. Salah satu jari telunjuk kaki  3,3% x Gaji 

27.  Salah satu jari kaki lain 2,2% x Gaji 

28. Terkelupasnya kulit kepala  11-33% x Gaji 

29.  Impotensi 33% x Gaji 

30. Kaki memendek sebelah:   

a. kurang dari 5 cm 11% x Gaji 

b. 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm 22% x Gaji 

c. 7,5 cm atau lebih 33% x Gaji 

31. Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel 

6,6% x Gaji 

32.Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel 

3,3% x Gaji 

33.  Kehilangan daun telinga sebelah 5,5% x Gaji 

34. Kehilangan kedua belah daun telinga 11% x Gaji 

35.  Cacat hilangnya cuping hidung 33% x Gaji 

36.  Perforasi sekat rongga hidung 16,5% x Gaji 

37.  Kehilangan daya penciuman 11% x Gaji 

38. Hilangnya kemampuan kerja fisik   

a. 51% - 70% :44% x Gaji 

b. 26% - 50%  :22% x Gaji 

c. 10% - 25%  :5,5% x Gaji 

39. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 77% x Gaji 

40. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan 

efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi 
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penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi 

penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi 

penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) + % 

efisiensi penglihatan terburuk 7,7% x Gaji 

41.Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% 7,7% x 

Gaji 

42. Kehilangan penglihatan warna 10% x Gaji 

43. Setiap kehilangan lapangan pandang 10%  7,7% x Gaji 

Tunjangan serta santunan tersebut diatas merupakan sebagai faktor 

pemberian Asuransi kepada Pegawai BASARNAS guna perlindungan 

kepastian dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi segala upaya 

dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan dan 

pengevakuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik 

dalam kecelakaan, bencana maupun dalam kondisi membahayakan. 

 

4. PENUTUP 

      4.1   Kesimpulan 

Dalam hal ini faktor-faktor yang menjadi dasar Pemberian Jaminan 

Perlindungan bagi Pegawai BASARNAS, tugas Pegawai BASARNAS 

sangat beresiko dengan kecelakaan kerja, sehingga diikut sertakan pada 

program jaminan sosial yang berupa jaminan kecelakaan kerja dan 

kematian meliputi perawatan akibat kecelakaan kerja serta santunan 

kematian bagi korban setiap Pegawai Basarnas, hal ini sesuai ketentuan 

Peraturan Presiden no 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan Kematian. Untuk pelaksanaanya pihak Basarnas Kota 

Surakarta melakukan kerjasama dengan BPJS berupa perlindungan 

jaminan kehatan bagi Pegawai Basarnas PNS maupun Non Pns, hal ini 

sesuai ketentuan Undang – undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 

Disamping itu, Basarnas bekerja sama dengan PT.Taspen bagi Pegawai 

Basarnas PNS memperoleh Jaminan Hari Tua sebagai pengganti 

terputusnya penghasilan tenaga kerja, hal ini sesuai ketentuan Peraturan 
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Presiden 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kecelakaan. 

Berkaitan dengan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian, dalam hal Pengajuan Prosedur Klaim Jaminan Kecelakaan 

Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Surakarta merupakan serangkain proses 

pengajuan ganti rugi atau santunan kecelakaan kerja yang diajukan 

kepada pihak penjamin, meliputi pengisian form pengajuan dan data diri 

identitas korban melalui tahapan – tahapan guna mendapatkan 

kompensasi dan rehabilitas tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. 

BPJS juga mewajibkan membayar iuran Jaminan Kesehatan, gaji dan 

tunjangan yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran. Tentang hak-

haknya yang telah dijamin Undang-Undang serta mengenai prosedur 

maupun syarat-syarat pengajuan klaim untuk mendapatkan hak 

pembayaran santunan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

4.2 Saran 

1) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial serta PT.TASPEN selalu 

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, memperhatikan 

kesejahteraan, kesehatan kerja dan keselamatan, dengan kedaan 

demikian hendaknya dipertahankan oleh BPJS serta PT.TASPEN dan 

lebih ditingkatkan lagi sehingga tujuan akan tercapai tanpa adanya 

pihak-pihak yang dirugikan sebagai jaminan sosial dalam 

menjalankan tugasnya Pegawai mendapatkan kenyaman dan kepastian 

kesejahteraan. 

2) Dengan berjalannya waktu pihak BPJS dan PT.TASPEN senantiasa 

memberikan pemahaman secara langsung terkait kebutuhan Asuransi 

sebagai Jaminan Sosial bagi Pegawai.  
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