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Formulir Pendaftaran Lokakarya 
“Memahami Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN):  Kajian Umum” 

 
  

Nama peserta yang akan mengikuti seminar/konferensi dimaksud di atas : 
 

1. Nama ........................................................................................................... 

 
Perusahaan ........................................................................................................... 

 
Alamat ........................................................................................................... 

 
Jabatan ........................................................................................................... 

 
Telp/Hp ............................................... Email .............................................   

  
   2.      Urutan prioritas untuk pilihan gelombang. 

 Gelombang ke-1 : tanggal 22 Mei 2017, prioritas pilihan ke .......   

 Gelombang ke-2 : tanggal 23 Mei 2017, prioritas pilihan ke ....... 

 Gelombang ke-3 : tanggal 29 Mei 2017, prioritas pilihan ke ....... 
 
Catatan : 
a.    Formulir Pendaftaran yang sudah dilengkapi harus diemail ke Sekretariat PAI paling lambat tanggal 19 

Mei 2017 diterima oleh sekretariat PAI. 
b. Workshop ini tidak dikenakan biaya, terbatas hanya 50 peserta untuk setiap gelombang.  
c.   Formulir pendaftaran di email ke Sekretariat PAI dengan alamat email  nancysaskiawati@aktuaris.or.id 

sebagai bukti pendaftaran yang sah. 
d.  Apabila Bapak/Ibu mendaftar lebih dari 1 peserta  silakan formulir pendaftaran ini dicopy/digandakan.  

 

Jakarta, ......................... 2017 
 

  
        
(………………………………………) 

   Tanda Tangan dan Nama Peserta 

*PIC yang mendaftarkan : 

Nama   : .................................................. 

No Hp  : .................................................. 

Email   : .................................................. 
* Wajib diisi 

mailto:nancysaskiawati@aktuaris.or.id
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
MEMAHAMI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN): Kajian Umum 

MENGUKUR DAN MENGELOLA RISIKO  
 
 

I. Latar Belakang  

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 
sebagai hasil dari pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). 
 
Program-program SJSN mencakup setiap orang, termasuk pekerja penerima upah 
dan pekerja bukan penerima upah, untuk lima program – Jaminan Sosial Bidang 
Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan 
Kerja/JKK, Jaminan Hari Tua/JHT, Jaminan Pensiun/JP, dan Jaminan Kematian/JKm) 
serta memberikan manfaat yang sama bagi semuanya. Berdasarkan UU BPJS, BPJS 
Kesehatan mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sedangkan BPJS 
Ketenagakerjaan mengelola 4 program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 
sebagaimana telah disebutkan diatas. 
 
Implementasi program yang sangat besar ini membutuhkan pengawasan dan 
pengendalian yang kuat atas operasional BPJS guna melindungi hak-hak peserta, 
mencegah penyimpangan dan korupsi, memastikan pengelolaan keuangan, dan 
mengendalikan pembiayaan operasional. 
 
Tata kelola yang baik dan pengawasan terhadap sistem juga merupakan hal yang 
kritikal mengingat besarnya dana yang dikelola dalam sistem ini, serta peran penting 
SJSN dalam memastikan keberlangsungan sistem untuk menjamin tujuan 
kesejahteraan sosial negara. 
 
Sudah lebih dari dua tahun sejak program-program SJSN beroperasi penuh (program 
JKN efektif berlaku pada tanggal 1 January 2014 dan program-program SJSN Bidang 
Ketenagakerjaan beroperasional penuh pada tanggal 1 Juli 2015) masih terdapat 
berbagai tantangan dalam pelaksanaan SJSN. Tidak jauh berbeda dengan dengan 
negara-negara lain, tantangan pelaksanaan SJSN di Indonesia terkait dengan kondisi 
makroekonomi, demografi, hubungan antar kelembagaan, manajemen keuangan 
dan investasi, pengelolaan informasi serta rendahnya pemahaman masyarakat. 
Khusus untuk SJSN Bidang Ketenagakerjaan, isu-isu kunci yang dihadapi mencakup 
disain program dan (dis)harmoni peraturan, perluasan kepesertaan, tata kelola, 
kesinambungan fiskal, pemantauan dan evaluasi serta komunikasi publik. 
 
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 mengenai Peta Jalan Penyelenggaraan 
Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memilah 9 aspek implementasi yang  
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membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang konsisten untuk memastikan 
kelayakan dan keberlanjutan pelaksanaan SJSN. 
 
DJSN dengan kapasitasnya sebagai salah satu pengawas eksternal yang mengawasi 
implementasi SJSN dan kedua BPJS akan melakukan monitoring dan evaluasi yang 
mengacu pada Peta Jalan ini. Karenanya sangat penting bagi para Pejabat/Pegawai 
Sekretariat DJSN untuk selalu mengacu pada Peta Jalan ini.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut, tim Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan 
(Social Protection and Labor, SPL) Kantor Bank Dunia di Jakarta memandang sangat 
tepat waktu dan penting untuk menjangkau pelaku profesi aktuaris serta unsur 
akademisi dengan pemahaman yang tepat dan mendalam terkait isu-isu kunci 
implementasi SJSN. Meningkatnya pemahaman kedua kelompok profesi ini 
diharapkan akan berkontribusi secara positif dan efektif dalam mengawal 
pelaksanaan SJSN yang berkelanjutan serta bermanfaat untuk semua.  

 
II. Tanggal, Tujuan dan Hasil yang Ingin Dicapai 

A. Tanggal  
 
Lokakarya sehari akan diselenggarakan dalam tiga (3 gelombang) sebagai berikut: 

- Gelombang 1: 22 Mei 2017, 09:00 – 17:00 
- Gelombang 2: 23 Mei 2017, 09:00 – 17:00 
- Gelombang 3: 29 Mei 2017, 09:00 – 16:00 

 
Lokakarya akan dilaksanakan di Kantor Bank Dunia di Jakarta.  
 

B. Tujuan 
 

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk pemahaman mendasar mengenai SJSN 
dan tantangan pelaksanaannya untuk memperkuat kapasitas pelaku profesi 
aktuaris, akademisi serta peneliti terkait perlindungan sosial dan asuransi sosial. 

 
C. Desain.  

 
Para peserta diwajibkan untuk menghadiri lokakarya secara penuh (09.00 - 1700 
WIB). Lokakarya ini memadukan pertukaran pemahaman dan peran serta aktif 
peserta. Para pembicara akan berperan sebagai fasilitator. Lokakarya akan 
membahas  peraturan perundangan terkait pelaksanaan SJSN sebagai perangkai 
diskusi. Pembicara terdiri dari seluruh anggota tim Perlindungan Sosial dan 
Ketenagakerjaan Bank Dunia yang telah bekerja dengan Pemerintah dalam 
menyusun Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 
dan secara strategis telah membantu Pemerintah dalam implementasi SJSN. 
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D. Persyaratan Pra-Lokakarya  

 
Seluruh peserta wajib membaca UU SJSN, UU BPJS, Peta Jalan Pelaksanaan 
Sistem Jaminan Sosial Nasional serta peraturan perundangan terkait pelaksanaan 
SJSN dan BPJS.  Peserta yang sudah dikonfirmasi pendaftarannya akan 
mendapatkan referensi Undang-Undang dan Peraturan terkait dalam bentuk 
softcopy.  
 
 

E. Hasil yang Ingin Dicapai  
 
 
Hasil yang ingin dicapai dari lokakarya ini adalah meningkatnya pemahaman dan 
pengertian peserta (diukur melalui skor tes pemahaman yang dilakukan sebelum 
dan sesudah lokakarya) terkait isu kunci pelaksanaan SJSN serta mendapatkan 
masukan-masukan strategis pelaksanaan jaminan sosial. 

 
III. Peserta 

Kapasitas maksimum peserta lokakarya adalah 50 peserta untuk setiap gelombang 
lokakarya yang diselenggarakan.  

 
IV. Agenda Lokakarya  

 

Waktu  Sesi  Pembicara  Catatan  

08:30 – 09:00  Registrasi  Saat registrasi, peserta diminta 
untuk mengisi  lembar pre-test 
lokakarya 

09:00 – 10:00 Pembukaan dan 
Pengantar  materi 
strategis Lokakarya  

Iene Muliati  

10:00 – 10:10  Rehat Kopi    

10:10 – 11:00  Peraturan 
Perundangan  

Indra Budi 
Sumantoro 

Peraturan perundangan dan 
peraturan pelaksanaan 
berperan penting dalam 
menentukan keberhasilan 
pelaksanaan serta 
keberlanjutan program. Dalam 
sesi ini peserta akan membahas 
peraturan perundangan dan 
pelaksanaan terkait 
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Waktu  Sesi  Pembicara  Catatan  

pelaksanaan SJSN serta 
mengidentifikasi faktor risiko 
dan potensi solusi serta tindak 
lanjut yang perlu dilakukan oleh 
pemerintah.  

11:00 – 12:00 Keuangan dan 
Pelaporan  

 

Sensi Wondabio Beberapa contoh analisis 
keuangan akan dibahas untuk 
memahami dampak finansial 
dari rancangan manfaat pada 
pekerja, pengusaha, 
pemerintah dan kondisi makro 
ekonomi. 

12:00 – 13:00  Ishoma    

13:00 – 14:00  Tata Kelola dan 
Monitoring serta 
Evaluasi  

Paul Tambunan 
- Muki 
Adinugroho 

Pada sesi ini, peserta akan 
dilibatkan untuk memahami 
sistem tata kelola baik di SJSN 
maupun BPJS berdasarkan 
regulasi dan peraturan yang 
berlaku. Pemahaman 
mengenai panduan tata kelola 
program jaminan sosial 
berdasarkan ISSA 
(International Social Security 
Association) akan 
diperkenalkan. Isu-isu kunci 
terkait dengan struktur dan 
praktik tata kelola yang 
berlaku juga akan dibahas.  

14:00 - 15:00   Proses Bisnis dan 
Teknologi Informasi 

Yan Kusyanto Pada sesi ini peserta diberikan 
pemahaman mengenai bisnis 
proses jaminan sosial secara 
global dan proses bisnis BPJS 
Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan. Peserta 
diajak memahami 
pelaksanaan bisnis proses 
teknologi dan aplikasi yang 
dipergunakan, rencana 
pengembangan serta integrasi 
sebagai solusi. 

15:00 - 15:10 Rehat Kopi  

15:15 - 16:10 Komunikasi Publik  Gedsiri Dalam sesi ini, peserta akan 
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Waktu  Sesi  Pembicara  Catatan  

Suhartono  diajak untuk  mencermati 

persepsi pemahan yang 

terbentuk dari informasi yang 

dipahami mengenai SJSN serta 

usulan cara-cara yang dapat 

dipertimbangkan oleh 

Pemerintah untuk memperbaiki 

komunikasi publik seputar 

SJSN. 

16:10 - 17:00  Kesimpulan dan 
Penutup  

Iene Muliati  Peserta diingatkan untuk 
mengisi lembar post-test 
lokakarya sebelum 
meninggalkan tempat.  
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