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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan mengenai peran frontliner dalam menghadapi 

hambatan saat pengajuan klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Surabaya Darmo yang telah penulis sajikan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:   

1. Pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga instansi jaminan sosial 

bagi pekerja yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan merupakan lembaga instansi ini di bawah naungan 

Kementrian Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJS) menyelenggarakan empat program yaitu jaminan kematian, 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Jaminan 

hari tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat 

peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat 

total. Jaminan Hari Tua (JHT) ini dapat dijadikan sebagai tabungan masa 

depan untuk menghadapi risiko-risiko kehidupan yang kemungkinan akan 

terjadi kemudian hari, terlebih risiko-risiko sosial ekonomi.  

2. Peran frontliner pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo 

sangat penting dan vital dalam meningkatkan upaya intensifikasi dana 

melalui tabungan masa depan, khususnya tabungan Jaminan Hari Tua 

(JHT). Frontliner sangat berperan aktif dalam proses pengajuan klaim 
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jaminan hari tua mulai dari awal pemeriksaan berkas sampai dengan 

keluarnya voucher untuk pencairan dana jaminan hari tua tenaga kerja. 

Oleh sebab itu, frontliner harus senantiasa melakukan peran tersebut 

dengan kinerja yang prima sesuai dengan visi, misi dan budaya kerja BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo. Dari kinerja yang baik tersebut 

maka akan tercipta pelayanan yang terbaik untuk kepuasan nasabah, 

khususnya nasabah yang mengajukan klaim jaminan hari tuanya. 

3. Peran frontliner dalam prosedur pengajuan klaim jaminan hari tua 

dinyatakan sesuai dengan teori dalam buku Manajemen Asuransi yang 

dikemukakan oleh Darmawi (2006:47) dengan bagian yang terkait dalam 

pengajuan klaim yaitu Document Review Officer (DRO), Customer 

Service Officer (CSO), dan Information Service Officer (ISO) yang 

menjalankan prosedur pemberitahuan, bukti kerugian, penyelidikan klaim, 

dan pembayaran atau penolakan klaim yang terdapat dalam teori tersebut. 

4. Pada kegiatan pengajuan klaim jaminan hari tua, terdapat beberapa 

hambatan yang memperlambat kinerja frontliner dalam melakukan 

pekerjaannya seperti, peserta yang melengkapi dokumen pengajuan karena 

yang tidak membawa KTP dan KK yang asli guna melaksanakan prinsip 

kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran pemalsuan data, serta terdapat 

biodata peserta yang tidak sesuai dengan yang ada di database serta 

peserta yang memiliki perbedaan tanggal lahir antara di database dengan 

kartu BPJS Ketenagakerjaannya. 
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3.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran dari penulis dalam  

pengajuan klaim jaminan hari tua yang dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Surabaya Darmo diantaranya: 

1. Sebaiknya pihak frontliner melakukan sosialisasi kepada peserta mengenai 

persyaratan administrasi pengajuan klaim, jika terdapat penambahan 

persyaratan yang ada pada Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 

Tahun 2015 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaatn Jaminan 

Hari Tua, supaya peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa melengkapi berkas 

pengajuan klaim sesuai dengan yang ada di formulir dan peserta tidak 

merasa dirugikan. 

2. Seharusnya pihak frontliner BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya 

Darmo bagian Customer Service Officer (CSO) juga memberikan alternatif 

berupa form yang berisi koreksi oleh pihak perusahaan tempat bekerjanya, 

agar diperiksa oleh perusahaan bahwa benar peserta tersebut pernah 

bekerja diperusahaan tempat peserta bekerja.  
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