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PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DI UNIVERSITAS INDONESIA 

 

BAB I 

Pendahuluan 

 

 

 

 

I.1. Latar Belakang Permasalahan 

Universitas Indonesia disahkan secara resmi sebagai perguruan tinggi 

Badan Hukum Milik Negara (UI-BHMN) pada tanggal 26 Desember 2000 

berdasarkan PP No. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia 

sebagai Badan Hukum Milik Negara. Dengan adanya PP tersebut, maka UI yang 

semula merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi BHMN. 

Konsekuensinya, segala kekayaan UI merupakan kekayaan yang dipisahkan dari 

negara.1 Terlebih lagi, pada bulan Maret tahun 2010, BHMN, sebagai badan  

yang kemudian diatur sebagai sebentuk dari Badan Hukum Pendidikan yang 

diatur oleh UU Sisdiknas, dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Dengan 

demikian ketidakjelasan dimulai. 

Oleh karennya, konsekuensi lebih lanjut adalah tentang penyelenggaraan 

jaminan sosial di UI yang mengalami pergeseran dari sebelumnya. Pergeseran 

itu disebabkan oleh adanya pergeseran yang signifikan dari sistem kepegawaian 

di UI. Pasca BHMN tidak ada dibuka lagi, maka karyawan yang tadinya 

diproyeksikan untuk menjadi BHMN menjadi tertutup kemungkinan untuk menjadi 

pegawai tetap, walaupun minimal diangkat dengan SK Dekan. Kalaupun tidak 

dapat lagi BHMN, para karyawan yang belum berstatus kepegawaian itu tidak 

masuk PNS, dalam rencana penyusunan SDM, tidak ada lagi pegawai yang 

berstatus PNS. Dengan segala keruwetan ini, akhirnya membawa pengaruh 

pada penyelenggaraan jaminan sosial di UI. Karena pada akhirnya status 

kepegawaian menentukan seseorang mendapat jaminan sosial seperti apa. 

Maka, dalam memotret mengenai jaminan sosial tidak akan dilakukan jika tidak 

menggotes pokok-pokok dari sistem kepegawaian di UI. 

Atas dasar hal tersebut, maka dalam penelitian ini perlu kiranya 

dipaparkan tentang sistem kepegawaian di UI agar dapat dipetakan dengan jelas 

jaminan sosial yang melekat pada pegawai yang bersangkutan. Setelah itu baru 

dapat dipotret penyelenggaraan jaminan sosial di UI. Kemudian sebagai mana 

disebutkan di atas bahwa UI pernah secara bulat menerapkan status BHMN, 

sehingga pegawainya (dosen dan tenaga non-Akademik) harus di BHMN-kan. 

Hal ini tentunya selain status PNS yang sudah melekat di beberapa dosen dan 

tenaga non-akademik. Konsekuensinya adalah semua pegawai yang BHMN 

diurus oleh UI (Pusat Administrasi Universitas), termasuk masalah jaminan 

sosialnya. Lalu yang berstatus PNS jelas diurus oleh pemerintah. Selain dari 
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pada itu, sebagaimana disebut di atas, keadaan di atas akhirnya menimbulkan 

adanya status karyawan non-BHMN + Non- PNS. Untuk yang terakhir ini di 

banyak fakultas di urus oleh fakultas dengan berbagai varian pengaturan. Maka 

dalam penelitian ini, akan dibatasi untuk membandingkan dengan dua fakultas 

saja, yaitu Fakultas Hukum UI dan FISIP UI. Selain juga akan dibandingkan 

bagaimana PAU mengelola jaminan sosial bagi pegawai UI-BHMN. 

 

 

I.2. Pokok Permasalahan 

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, terdapat beberapa hal 

yang menjadi pokok permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana keadaan penyelenggaraan jaminan sosial di UI secara 

umum? 

2. Bagaimana keadaan penyelenggaraan jaminan sosial di Fakultas 

Hukum UI dan FISIP UI? 

 

I.3. Pertanyaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan dan/atau persamaan antara 

penyelenggaraan jaminan sosial di Fakultas Hukum UI dan FISIP UI? 

 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemaparan deskriptif mengenai 

penyelenggaraan jaminan sosial di UI, dengan studi kasus pada 

penyelenggaraan jaminan sosial di UI (PAU), di Fakultas Hukum UI, dan FISIP 

UI. Dengan adanya pemaparan ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial diselenggarakan di 

lingkungan akademik, dalam hal ini UI. Diharapkan dapat memberi masukan 

kepada pengambil kebijakan agar dapat memberikan jaminan sosial yang lebih 

baik. 

 

 

I.5. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian empiris. Data yang 

paling utama digunakan adalah data primer, yaitu wawancara dengan para 

informan. Data primer tersebut ditunjang oleh data sekunder, berupa sumber 

kepustakaan yang berupa buku dan artikel ilmiah. 
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BAB II 

Gambaran Lokasi Penelitian 

 

 

II.1. Rektorat Universitas Indonesia (Pusat Administrasi Universitas) 

Rektorat UI adalah pusat pengadministrasian aktivitas di UI. Di dalam 

rektorat itu kemudian melekat sistem yang terpadu untuk pengelolaan SDM 

dalam urusan Pusat Administrasi Universitas (PAU). Dalam hal penelitian 

dilakukan di rektorat UI, lantai 8, pada Direktorat Sumber Daya Manusia. Karena 

penelitian ini didalamnya melakukan wawancara dengan seorang informan dari 

Direktorat SDM, maka lokasi penelitian yang pertama adalah di lantai 8 rektorat 

UI ini. Di bagian ini, semua pengelolaan pegawai UI-BHMN dilakukan secara 

terpusat. 

 

II.2. PAU FISIP Universitas Indonesia  

Pusat Administrasi Universitas (PAU) FISIP UI berada di gedung yang 

digunakan untuk program MPKP. Penelitian (wawancara) dilakukan di lantai dua 

gedung tersebut, di ruang yang ditempati informan sebagai Kepala Staf Urusan 

Kesejahteraan Pegawai. Ruangan tersebut berada persis satu lantai dengan 

program magister Sosiologi FISIP UI. 

 

II.3. Dekanat FH Universitas Indonesia (Ruang Wakil Dekan) 

Wawancara dilakukan di ruang Wakil Dekan Fakultas Hukum UI, di mana 

informan bekerja secara struktural di sana. Ruangan tersebut berada di gedung 

A Fakultas Hukum UI lantai 2. 
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BAB III 

Penyajian Data Sekunder 

 

 

 

 

III.1. Buku 

Dalam penelitian ini, yang pertama-tama dijadikan sumber data sekunder 

yaitu buku-buku yang terkait dengan jaminan sosial dalam kaitan dengan sistem 

kepegawaian. Berikut akan disajikan data-data-data sekunder yang berupa buku: 

 

a. Buku I 

Judul  : Jaminan Sosial 

Penulis  : Widodo Suryandono 

Tempat Terbit : Jakarta 

Penerbit : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia 

Tahun Terbit : 2005 

 

Muatan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

 

- Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk komitment negara 

dalam menyejahterakan rakyatnya. 

- Dalam menentukan kebijakan jaminan sosial, negara memiliki cara 

yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing 

masyarakatnya, juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi 

masing-masing negara. Dari berbagai metode, cara yang paling 

sering digunakan adalah: asuransi sosial, bantuan sosial, asuransi 

komersial. 

- Bila diurut ke belakang, semua sistem jaminan sosial ditujukan 

untuk melindungi kepentingan kaum miskin yang tidak mempunyai 

penghasilan tetap. Namun dalam perkembangannya, sistem ini 

berubah baik dari segi tujuan yang dicakup maupun dari segi 

sistem pengelolaanya. Salah satu contoh adalah dengan adanya 

asuransi komersial yang merupakan jaminan sosial berbentuk 

asuransi yang berorientasi bisnis. 

- Sehingga, secara luas, jaminan sosial akan mencakup ruang 

lingkup yang cukup luas, yaitu meliputi setiap usaha dalam bidang 

kesejahteraan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan tarah 

hidup manusia, mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, 

keterlantaran serta kemiskinan pada umumnya. 



5 

 

- Buku dapat menjadi data sekunder dari penelitian ini untuk 

memaparkan bahwa jaminan sosial mempunyai arti yang luas, 

termasuk yang diselenggarakan oleh UI dalam hal ini. 

 

b. Buku II 

Judul  : Hukum Administrasi Negara 

Penulis  : Safri Nugraha, dkk. 

Tempat Terbit : Jakarta 

Penerbit : Center for Law and Good Governance Studies - 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Tahun Terbit : 2007 

 

Muatan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

 

- Administrasi kepegawaian merupakan unsur penting dalam 

pencapaian tujuan negara suatu organisasi 

- Prinsip-prinsip Administrasi Kepegawaian antara lain: Prinsip 

Kemanusiaan, Prinsip Demokrasi, Prinsip the Right Man in the 

Right Place, Prinsip equal pay for equal work, Prinsip kesatuan 

arah, Prinsip Kesatuan tujuan, Prinsip Komando, Prinsip Efisiensi 

dan produktivitas kerja, prinsip tanggung jawab, Prinsip Disiplin. 

- Dalam hal ini, yang terkait dengan jaminan sosial adalah masalah 

prinsip kemanusiaan. Dalam melaksanakan 

pekerjaannya,pegawai harus diperlakukan sebagai manusia yang 

mempunyai risiko dalam kehidupannya. 

  

III.2. Artikel Ilmiah 

Dalam penelitian ini, juga digunakan artikel ilmiah (working papers) untuk 

mendukung data sekunder yang berupa buku, untuk lebih mempertajam konsep 

jaminan sosial. Berikut adalah tinjauan pustaka atas artikel ilmiah tersebut: 

 

a. Artikel ilmiah I 

Judul : Reformasi Sistem Jaminan Sosial di 

Indonesia: Sebuah Analisis atas Rancangan 

Undang-Undang Jaminan Sosal 

Penulis  : Alex Arifianto 

Tempat Terbit : Jakarta 

Penerbit  : Lembaga Penelitian SMERU 

Tahun Terbit : 2004 

 

Muatan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

 

- Dalam artikel ini, disebutkan mengenai program jaminan hari tua 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini 

yang mengatur administrasi PNS) antara lain: Program Tabungan 
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Wajib Jamsostek dan Program Tabungan Asuransi Sosial 

Pegawai Negeri (Taspen).  

- Di samping itu, dijelaskan mengenai Program Asuransi Kesehatan 

yang diselenggarakan, antara lain: Program ASKES, Asuransi 

kesehatan Jamsostek, Program Dana Kesehatan Masyarakat dan 

Program JPKM. 

BAB IV 

Penyajian Data Primer 

 

 

 

 

 

IV.1. Sistem Kepegawaian di Universitas Indonesia 

Berdasarkan PP No. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas 

Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara. Dengan adanya PP tersebut, 

maka UI yang semula merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi 

BHMN. Konsekuensinya, segala kekayaan UI merupakan kekayaan yang 

dipisahkan dari negara.2 Terlebih lagi, pada bulan Maret tahun 2010, BHMN, 

sebagai badan  yang kemudian diatur sebagai sebentuk dari Badan Hukum 

Pendidikan yang diatur oleh UU Sisdiknas, dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. 

Dengan demikian ketidakjelasan dimulai. 

Secara umum di UI, digolongkan dua pegawai tetap:3 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diakui keberadaannya di 

Universitas sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 

42 ayat (4) PP No. 152 tahun 2000 tentang Penetapan UI sebagai 

BHMN 

2. Pegawai Universitas Indonesia (Pegawai UI-BHMN), yaitu pegawai 

yang bekerja tanpa status PNS, dinyatakan lulus dalam proses 

penerimaan pegawai UI dan ditetapkan sebagai pegawai Universitas 

dengan SK Rektor. Untuk pegawai UI-BHMN ini, berdasar Zuliani 

Dalimunthe, Staf Ahli Direktorat SDM UI, kebanyakan adalah dosen 

(tenaga akademik). Untuk karyawan (tenaga non-akademik sangat 

sedikit sekali) hampir tidak ada.4  

Dengan bagan, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

                                         
2
 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia 

Sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No. 152 tahun 2000, Lembaran Negara 

270/2000, Pasal 9 ayat 1 
3 Badan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia, Pedoman 

Penjaminan Mutu Akademik, (Depok: BPMA UI, 2007), hal. 4 
4 Zuliani Dalimunthe, Wawancara dengan Peneliti pada 14 Desember 2010 di 

Gedung Rektorat UI lantai 8. Verbatim wawancara terlampir. 
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Selain, itu di dalam lingkup fakultas, dalam hal ini FISIP, komposisi kepegawaian 

berbeda-beda. 

 

a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

Dalam bagan, dapat dijelaskan mengenai komposisi kepegawaian di 

FISIP, berdasarkan keterangan Bapak Priadi Permadi: 

 

 
Untuk yang Non-PNS, dibagi lagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Pegawai UI-BHMN 

Di administrasi langsung oleh PAU-UI. Seluruh remunerasi 

administrasi kepegawaian tidak di bawah wewenang Fakultas, 

melainkan Universitas. 

b. Pegawai Honorer 

Pegawai yang dibayar atas dasar honor tertentu yang disepakati. 

c. Pegawai Kontrak 

 

Pegawai UI 

Pegawai Negeri Sipil 

(Administrasi sebagian 

besar menjadi urusan 

pemerintah: Kemendiknas) 

Pegawai UI-BHMN 

(Berada dalam lingkup 

administrasi PAU-UI) 

 

Pegawai FISIP UI 

 

PNS 

 

Non-PNS 

 

Pegawai UI-BHMN 

 

Pegawai Honorer  

 

Pegawai Kontrak 
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Pegawai yang terikat pekerjaan dengan FISIP UI atas dasar 

perjanjian antara kedua belah pihak. 

 

 

b. Fakultas Hukum 

Komposisi kepegawaian di Fakultas Hukum UI, dapat dijelaskan 

berdasarkan bagan sebagai berikut: 

 

Pertama tama akan dipaparkan bahwa pegawai di Fakultas Hukum terdiri 

dari Tenaga akademik dan Tenaga Non- Akademik 

 
 

 

Untuk Karyawan (Tenaga Non-Akademik), dijelaskan dengan bagan sebagai 

berikut: 

 

Tenaga Akademik 

Fakultas Hukum UI

PNS 

(Diangkat dengan 

SK Menteri) 

 

 

Non-PNS 

UI-BHMN 

(Diangkat dengan SK 

Rektor) 

Segala konsekuensi 

keuangan ada pada 

Universitas 

Asisten Dosen 

atau Pengajar 

Diangkat dengan 

SK dari Dekan 

FHUI 

Luar Biasa 

(Dosen tidak 

tetap) 
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IV.2. Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam Kewenangan PAU 

Universitas Indonesia 

Dari wawancara  dengan Ibu Zuliani Dalimunthe, didapat data sebagai 

berikut: 

- Bahwa PNS mendapat jaminan sosial dari negara (pemerintah), 

sedangkan untuk pegawai yang BHMN dari Jamsostek 

(diselenggarakan oleh UI atas amanat Undang-Undang). Kemudian, 

untuk jaminan sosial untuk pegawai yang non-BHMN dan non-PNS 

menjadi kebijakan masing-masing fakultas. 

- UI menerapkan pola 75-25. Jadi penerimaan fakultas itu 75 % 

dikelola oleh fakultas dan 25 % itu merupakan kontribusi fakultas 

kepada UI. Dana 25 % digunakan untuk bayar gaji Rektor, gaji 

Dekan, semua pejabat, pegawai PAU. Khusus untuk PAU, untuk 

pegawai non-PNS non-BHMN, ada jaminan sosial jamsostek ada. 

Jamsostek itu terdiri atas jaminan kecelakaan, jaminan kematian, 

jaminan hari tua, dan  jaminan kesehatan. Kemudian di PAU juga ada 

asuransi kesehatan. Semua, baik PNS maupun non-PNS, pejabat 

mendapat asuransi kesehatan. Kecuali tenaga outsource. Tenaga 

kontrak juga dapat. Kemudian, di PAU juga ada Tunjangan Hari 

Raya. Tunjangan Hari Raya diberikan pada semua. 

- Karena fakultas memiliki dana 75 %, maka penyelenggaraan jaminan 

sosial untuk fakultas dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-

masing fakultas. 

 

 

IV.3. Penyelenggaraan Jaminan Sosial di FISIP Universitas Indonesia 

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Priadi Permadi, didapat 

data sebagai berikut: 

Tenaga Non-

Akademik FH UI 

 

PNS 

 

 

Pegawai Tetap 

(Diangkat dengan 

SK Dekan) 

“Tak terdaftar” 

Belum diangkat, 

hanya mendapt 

surat Tugas dari 

Dekan 
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- Pegawai di FISIP ada dua macam: pegawai administrasi (tenaga non-

akademik) dan dosen (tenaga akademik). Semua yang bekerja di FISIP, 

yang tercatat sebagai pegawai FISIP. Di FISIP dalam hal dosen, ada dua 

kriteria. Pertama, kriteria PNS ya, mulai dari asisten ahli madya sampai 

dengan profesor. Kemudian ada BHMN. 

- Statusnya nggak jelas. Membantu. Dibayar secara honor. Kalau dia mau 

keluar, keluar. Tanpa dia tahu kapan dia dimasukin. Itu dia. Pegawai 

Negeri kan udah tutup. Kuota terbatas. Jadi ya, nggak jelas. Kemudian, 

untuk pegawai (administrasi) yang BHMN nggak ada kayaknya. Kalau 

dosen banyak. Terus ada pegawai honorer ada pegawai kontrak. Dan 

ada pegawai yang diminta. Contohnya temen2 yang ada di sini (sembari 

menunjuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di ruangannya). Jadi diminta 

bantuan, kalau dia lulus, terserah selesai. Jadi yang difungsikan itu ya 

PNS, BHMN nggak ada. Tapi ada ya kayaknya, satu atau nggak ada. 

Kalau untuk dosen cuma ada dua, PNS dan BHMN. Kalau administrasi 

ada PNS, ada pegawai honor, ada pegawai kontrak. Tapi biasanya yang 

honor naik ke kontrak. Dan kalau kontrak itu ada jatah PNS dia masuk.  

- Dalam hal pegawai FISIP itu berstatus pegawai UI BHMN maka jaminan 

sosialnya menjadi urusan Rektorat. 

- Informan terakhir mendengar bahwa BHMN itu ada pensiun. Beliau  

mendapat surat edaran dari Rektorat. Untuk di FISIP, semua pegawai, 

baik tenaga akademik maupun tenaga non-akademik mendapat jaminan 

asuransi kesehatan berupa Inhealth. Asuransi diberikan kepada semua 

pegawai, tanpa terkecuali.  

- Benefit Inhealth yang dipakai di FISIP adalah Inhealth Gold dan Silver. 

Gold untuk pimpinan dan dosen senior. Sementara Silver untuk dosen 

biasa dan karyawan. Premi Inhealth tersebut dibayar oleh FISIP. 

- Di FISIP diselenggarakan jaminan hari tua. Untuk yang PNS jelas ada 

Taspen. Namun untuk Non-PNS FISIP memberikan semacam pesangon. 

Tapi uangnya tergantung dari keadaan keuangan FISIP. Karena Uang 

sekarang terpusat.  

- Di FISIP ada santunan atau asistensi dalam hal sakit (kesehatan) atau 

kematian. Dari teman-teman sesama pegawai yang iuran dari dari dana 

talangan fakultas juga. Tapi untuk angkanya tidak pasti. Sehingga, 

fasilitas-fasilitas yang dulu pernah diberikan ke pegawai, tidak lagi 

diberikan ke pegawai. 

- Fakultas pada dasarnya bisa melakukan perencanaan jangka panjang 

untuk skema jaminan sosial. Tapi karena dananya harus menunggu dari 

Rektorat. Sebagai contoh, anggaran jaminan sosial untuk 2011 telah 

diajuka bulan November untuk 2011. Sehingga apabila ada yang 

meninggal, santunannya tidak dapat tercover. 

- Pegawai FISIP yang BHMN mendapat Jamsostek. Sekarang udah diganti 

menjadi “Equity”. Namun hal itu adalah ranah dari Rektorat. Jadi BHMN di 

fakultas manapun itu langsung ke Rektorat. Kemudian, jika seorang 

pegawai berstatus sebagai BHMN berarti ia mendapat dua 

penanggungan. Dari PAU (Equity) dan dari FISIP (Inhealth) 
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- Para pegawai FISIP sendiri memiliki semacam mekanisme informal untuk 

menjamin risiko masing-masing. Namun bentuknya berbeda-beda. Di 

Jurusan Kesejahteran Sosial misalnya: Hanya mengedarkan amplop, jika 

ada yang sakit atau meninggal. Lain lagi, di HI. Informan mengatakan 

bahwa di departemen HI tiap bulan secara reguler mengumpulkan uang. 

Jika sewaktu-waktu ada yang memerlukan dapat digunakan.  

- Untuk pegawai FISIP, ada koperasi simpan pinjam yan dapat digunakan 

oleh karyawan untuk meminjam uang ke bank. 

 

 

IV.4. Penyelenggaraan Jaminan Sosial di FH Universitas Indonesia 

- Sistem kepegawaian di FH UI: ada pegawai PNS, ada pegawai UI-BHMN 

ada asisten dosen/pengajar yang diangkat dengan SK Dekan. Kemudian 

ada dua status kepegawaian. Pertama tenaga akademik (pengajar). Di 

bagi 2: PNS dan non-PNS. Non-PNS dibagi menjadi tiga: BHMN, Asdos, 

dan selanjutnya ada dosen luar biasa atau tidak tetap, umumnya para 

profesional. 

- Kemudian Tenaga non-Akademik ada tiga status. Perama PNS, kedua 

pegawai tetap diangkat oleh SK Dekan, yang ketiga adalah pegawai yang  

bekerja atas dasar surat tugas. Karena formasi belum ada maka diangkat 

dengan surat tugas oleh Dekan atau wakil dekan. Inilah yang 

membingungkan. Menurut informan di FH ada sejumlah 10 atau 15.  

- Yang perlu untuk disampaikan di sini adalah: Surat Tugas berbeda 

dengan surat pengangkatan. SK Dekan untuk menjadi pegawai. 

Sedangkan Surat Tugas untuk melaksanakan tugas. Berbeda dengan di 

FISIP yang mana tipikal pegawai seperti itu dikontrak. FH UI tidak berani 

mengambil risiko jika nanti setelah dikontrak tidak ada formasi. Karena 

menurut UU Ketenagakerjaan, pekerja yang sudah mengalami dua kali 

masa kontrak harus diangkat sebagai pegawai tetap. 

- Jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan di FH: PNS jelas satu 

paket dengan status PNS-nya tetapi pihak fakultas memberi lebih 

asuransi komersial yang lagi PNS ini. Ini ditanggung oleh fakultas. Di FH 

memakai provider AIA, hal ini baru diadakan. Dahulu pernah pakai CIU, 

ACA, kemudian pembaruan dengan AIA.  

- Bagi pegawai UI-BHMN sudah dicover oleh rektorat, Jamsostek. 

Ditambah lagi, mereka memakai provider “equity”. Karena pegawai UI-

BHMN berada di bawah rektorat. 

- Kebijakan jaminan sosial di rektorat memiliki kelemahan, antara lain: 

kebijakan tidak dituangkan dengan bentuk tertulis, jadi merepotkan 

penyelenggaraan jaminan sosial di fakultas.  

- Bagi dosen luar biasaFH tidak menanggung apapun. Dosen luar biasa 

hanya mendapat reward/ remunerasi saat mengajar.  

- Dalam hal asuransi kesehatan untu karyawan PNS, jelas itu 

menggunakan ASKES. Kemudian PNS juga mendapatkan asuransi 

komersial dari fakultas hukum. Ada tiga benefit: pertama bagi pimpinan  

itu yang tertinggi benefitnya, bagi dosen PNS biasa itu menengah, bagi 
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karyawan, benefitnya lebih rendah lagi. Contoh: Karyawan itu dicover oleh 

skema asurasi OP 200.  

- Kemudian, mengenai pegawai non-PNS dengan sura tugas. Kalau itu 

dengan mekanisme tanggung jawab perusahaan. Dalam hal ini tidak 

memakai mekanisme jaminan sosial seperti yang lain. Misalnya: 

Karyawan non-PNS dengan Surat Tugas sakit. Ia berobat kemudian 

dengan pertimbangan pimpinan fakultas direimburse atau tidak atau 

jumlahnya berapa. Dulu di FH ada yang terjatuh dari lantai atas. 

Kemudian ia diobati di Rumah sakit.  

- Informan mengatakan bahwa FISIP lebih rapi dalam penataan sistem 

kepegawaian selain dosen. 

- Informan menyatakan sebelum UI disentralisasi jika ada yang sakit atau 

melahirkan, fakultas mempunyai satuan biaya untuk jaminan kesehatan 

seperti itu, terlepas dari asuransi. Dulu sangat signifikan, sampai akhirnya 

tersentralisasi. Sekarang lebih susah untuk memberikan bantuan kepada 

pegawai.  

- Masalah pensiun. Jika PNS sudah jelas, ada uang pensiun. Untuk non-

PNS di fakultas hukum ada paket pesangon yang lump-sum. Seperti 

mekanisme pemberian pensiun di perusahaan swasta. 

- BHMN mendapat dana pensiun dengan mekanisme yang berbeda. 

Informan mengatakan bahwa eberapa waktu yang lalu ada surat edaran 

rektorat bahwa BHMN itu ditawari untuk DPLK (Dana Penawaran 

Lembaga Keuangan). Itu ditawari bukan sesuatu yang diwajibkan. 

Mekanismenya dengan memotong gaji pokok. 

- Penyelenggaraan jaminan sosial berkaitan dengan sentralisasi lalu lintas 

keuangan di UI. Fakultas Hukum hanya diberi jatah Kas Kecil sebanyak 5 

juta! Sehingga apabila ada yang sakit atau meninggal tiba-tiba, fakultas 

kesulitan untuk memberikan dana talangan. 

- Informan menyatakan bahwa yang ideal dari penyelenggaraan jaminan 

sosial di fakultas itu antara lain: pertama, peraturan tertulis harusnya 

dibuat oleh rektorat dalam mengatur segala lalu lintas keuangan. Kedua, 

Rektorat menerapkan kebijakan pemberian kas untuk dana talangan 

dengan range. Misalnya tambahan biaya kesehatan, antara 1 juta sampai 

2 juta. Agar ada kepastian. 

- Terdapat permasalahan terkait tenaga akademik yang bekerja atas dasar 

surat tugas. Secara materil ia bekerja di fakultas, namun tidak 

mendapatkan jaminan sosial. Hal itu terkait dengan ada tidaknya formasi 

dari rektorat. Fakultas mempunyai kebutuhan, namun bisa jadi tidak ada 

skema. Kalau diangkat dengan kontrak, belum tentu ditetapkan sebagai 

pegawai tetap, karena menunggu formasi. Sedangkan peraturan 

perundang-undangan mewajibkan untuk setelah kontrak 2 tahun diangkat 

sebagai pegawai tetap.  
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BAB V 

Analisis 

 

 

V.1. Sistem Kepegawaian UI dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Jaminan sosial merupakan lingkup kajian dari bidang keilmuan 

Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial secara institusional dikembangkan 

dalam merespons kebutuhan manusia dalam masyarakat.5 Jaminan sosial 

merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi perusahaan. Hal tersebut telah 

diatur dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan UU 

No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sayangnya, tidak semua 

perusahaan atau institusi memenuhi ketentuan tersebut. Jaminan sosial yang 

dimaksud dalam UU No 40 Tahun 2004 yakni jaminan kesehatan, kecelakaan 

kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan 

jaminan sosial yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan yakni uang pesangon, 

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Perusahaan wajib 

memenuhi tiga cabang jaminan sosial kepada karyawannya. Menurut Soetanta, 

ada tujuh cabang jaminan sosial yang berlaku di Indonesia, yakni jaminan 

kesehatan, kecelakaan, kematian, cacat tetap, PHK, JHT dan pensiun. 

Pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara 

umum meliputi penyelengaraan program-program Jamsostek, Taspen, Askes, 

dan Asabri. Penyelengaraan program Jamsostek didasarkan pada UU No 3 

Tahun 1992, program Taspen didasarkan pada PP No 25 Tahun 1981, program 

Askes didasarkan pada PP No 69 Tahun 1991, program Asabri didasarkan pada 

PP No 67 Tahun 1991, sedangkan program Pensiun didasarkan pada UU No 6 

Tahun 1966. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis 

kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, 

pegawai negeri sipil (PNS),dan anggota TNI/Polri. 

Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur mengenai 

hubungan antara buruh dengan majikannya. Hukum ketenagakerjaan berfungsi 

melindungi kepentingan buruh/pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas 

dari pihak majikannya.6 Hukum ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perburuhan. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) terkait dengan masalah 

ketenagakerjaan tersebut, sebagaimana didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, 

pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang 

mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Skema Jamsostek 

meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. 

Cakupan jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi: biaya pengangkutan, 

biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan 

uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, dan cacat. Apabila pekerja 

                                         
5 Helen M. Crampton dan Kenneth K. Keiser, Social Welfare: Institution and 

Process, (New York: Random House, 1970), hal. 1 
6 Bahan Perkuliahan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia. 
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meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, mereka atau keluarganya 

berhak atas jaminan kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan santunan 

berupa uang. Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami 

cacat total/seumur hidup, mereka berhak untuk memperolah jaminan hari tua 

(JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala. Sedangkan jaminan 

pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi: 

biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan 

persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat. 

Pada dasarnya program Jamsostek merupakan sistem asuransi sosial, 

karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem pendanaan penuh (fully funded 

system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi kerja dan pekerja. Sistem 

tersebut secara teori merupakan mekanisme asuransi. Penyelengaraan sistem 

asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully funded system, tetapi bukan 

harga mati. Dalam hal ini pemerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi 

terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau paling tidak pemerintah 

terikat untuk menutup kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami 

defisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara program Jamsostek dikondisikan harus 

dan memperoleh keuntungan, pemerintah akan memperoleh deviden karena 

bentuk badan hukum Persero. 

Terkait dengan sistem kepegawaian di UI, agaknya penyelenggaraan 

jaminan sosial yang ideal tidak dapat dilaksanakan di UI dalam waktu dekat. Oleh 

karena sistem kepegawaian masih belum tertata rapi. Imbasnya adalah tidak 

terlaksananya penyelenggaraan jaminan sosial di fakultas. Sehingga ada 

disparitas dalam penyelenggaraan antara fakultas, khususnya dalam hal ini 

FISIP dan FH. Seperti misalnya FISIP memberikan fasilitas jaminan sosial bagi 

semua pegawai. Sementara di FH tidak semua, ada pegawai yang hanya 

dilengkapi surat tugas dalam bekerja. Sementara di FISIP minimal diangkat 

menjadi honorer atau kontrak. Hal itu terkait dengan sikap berbeda untuk 

merespons sentralisasi formasi kepegawaian yang dilakukan oleh Rektorat UI. 

 

V.2. Perbandingan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di UI: PAU, FISIP, 

dan FH 

Dalam sub bagian perbandingan ini akan diuraikan dengan tabel, agar 

jelas: 

 

Topik Bahasan PAU- Rektorat UI FISIP FH 

Status 

Kepegawaian 

yang ada 

PNS dan BHMN PNS, BHMN, Non-

PNS + Non-

BHMN: Pegawai 

Honorer dan 

Pegawai Kontrak 

PNS, BHMN, Non-

PNS, Pegawai 

tetap diangkat 

oleh Dekan, “tak 

terdaftar” 

Jenis Jaminan 

Sosial yang 

diberikan 

ASKES, 

Jamsostek, 

Equity, DPLK 

ASKES, 

Jamsostek, Uang 

Pensiun, Bantuan 

Sosial (dalam 

jumlah terbatas), 

ASKES, 

Jamsostek, Uang 

Pensiun, Bantuan 

sosial secara 

terbatas, Asuransi 
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Asuransi 

Kesehatan 

Komersial 

(Inhealth) 

Komersial 

Kesehatan (ACA/ 

AIA) 

Adanya 

mekanisme 

jaminan sosial 

informal 

Tidak ada Iuran pegawai, 

baik insidentil 

maupun reguler. 

Ada iuran pegawai 

yang insidentil 

Pemberian 

Jaminan Sosial 

Kepada semua 

PNS dan pegawai 

UI-BHMN 

Kepada semua 

pegawai FISIP 

Kepada semua, 

kecuali kepada 

pegawai FH “tidak 

terdaftar” atau 

yang berdasarka 

surat tugas 
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BAB VI 

Penutup 

 

 

 

VI.1. Simpulan 

Dengan sistem kepegawaian di UI yang kini ada, agaknya 

penyelenggaraan jaminan sosial yang ideal tidak dapat dilaksanakan di UI dalam 

waktu dekat. Oleh karena sistem kepegawaian masih belum tertata rapi. 

Imbasnya adalah tidak terlaksananya penyelenggaraan jaminan sosial di 

fakultas. Sehingga ada disparitas dalam penyelenggaraan antara fakultas, 

khususnya dalam hal ini FISIP dan FH. Seperti misalnya FISIP memberikan 

fasilitas jaminan sosial bagi semua pegawai. Sementara di FH tidak semua, ada 

pegawai yang hanya dilengkapi surat tugas dalam bekerja. Sementara di FISIP 

minimal diangkat menjadi honorer atau kontrak. Hal itu terkait dengan sikap 

berbeda untuk merespons sentralisasi formasi kepegawaian yang dilakukan oleh 

Rektorat UI. 

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penyelenggaraan 

jaminan sosial di FH dan FISIP. Yang menjadi persamaan itu antara lain adanya 

asuransi kesehatan komersial untuk para pegawainya. Namun yang 

membedakan di FISIP diberikan kepada semua pegawai tanpa terkecuali. 

Sementara di FH, ada pegawai yang tidak mendapatkan jaminan sosial, yaitu 

pegawai Non-PNS yang dipekerjakan atas dasar surat tugas. 

 

VI.2. Saran 

Dalam hal ini, Rektorat UI tidak perlu terlalu sentralistis dalam segala lalu 

lintas keuangan. Karena dapat menyebabkan hambatan dalam penyelenggaraan 

jaminan sosial. Di samping itu perlu ada pembuatan skema dan penataan yang 

tegas mengenai terjaminnya seluruh pegawai di lingkungan UI , baik PNS 

maupun non-PNS, mendapatkan jaminan sosial. 
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LAMPIRAN 1 

 

Verbatim Wawancara dengan Ibu Zuliani Dalimunthe, S.E., M.SM.  

(Staf Ahli pada Direktorat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Universitas 

Indonesia) 

 

Wawancara dilakukan di ruangan Ibu Zuliani, di Gedung Rektorat Lantai 8 

Bagian Direktorat Sumber Daya Manusia UI. Wawancara ini dilakukan bersama 

dengan rekan saya, Adi Lazuardi, pada tanggal 14 Desember 2010, yang sedang 

menulis skripsi tentang Sistem Kepegawaian UI BHMN. 

 

Keterangan: 

 

Miftah Farid Hanggawan : MFH 

Adi Lazuardi   : AL 

Ibu Zuliani Dalimunthe : ZD 

 

 

 

AL  : Bagaimana penggajian bagi pegawai UI BHMN? 

ZD : Kalau dosen BHMN itu penggajiannya dibuat sedekat mungkin 

dengan gaji PNS. Jadi bentuknya sama, ada gaji pokok, ada 

tunjangan keluarga, dan ada tunjangan fungsional. (saya sambil 

makan kerupuk ya. Mau? Silahkan) 

AL dan MFH : (tertawa kecil) 

AL  : tunjangannya ada apa saja Bu? 

ZD  : sama seperti gaji PNS.  

AL  : sama ya bu.. 

ZD  :Yang beda satu: pensiun nggak ada. 

AL  : Oh gitu Bu.. 

ZD : Tapi BHMN itu dikasih Jamsostek. Jadi tunjangan hari tua, 

tunjangan kematian, yang ada di Jamsostek. 

AL  : sama seperti tenaga kerja.. e..e.. (tidak jelas) 

ZD  : Kenapa? 

AL  : sama seperti tenaga kerja pada umumnya? 

ZD  : ya. 

AL  : Jadi yang PNS dapat pensiun, yang BHMN tidak ya Bu? 

ZD : sebenarnya itu yang..e.. panjanglah ceritanya. Kalau misalnya UI 

mau kasih pensiun seperti PNS nggak sangguplah. Tidak seperti 

negara. UI nggak sangguplah menanggung semua dosen. 

AL : Kalau jumlah dosen yang BHMN itu bagaimana ya Bu? 

Kemudian dibandingkan statusnya dengan yang lain, seperti ahli, 

laboran, dan lain-lain 

ZD : Begini, kalau jumlah dosen BHMN banyak. Tapi kalau Tenaga 

Kependidikan, yang non-dosen itu sedikit. Paling satu atau dua. 

Jadi kalau yang non-dosen sekarang lagi dalam penataan. Tapi 
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pas kita mau menata, tiba-tiba BHP dicabut. Jadi harus diubah 

semua. 

AL : Bagaimana dengan hak-hak tenaga kependidikan itu Bu 

dibandingkan dengan dosen BHMN untuk diangkat sebagai staf 

dekanat misalnya? 

ZD : Sampai sekarang treatment-nya sama. Oya, satu lagi tadi itu 

yang non-PNS, atau BHMN itu, yang nggak dapat tunjangan 

profesi dan tunjangan kehormatan. Tahu kan tunjangan profesi 

dan tunjangan kehormatan? 

AL : Tahu Bu. 

ZD : Jadi kalau tunjangan profesi dan kehormatan untuk non-PNS 

nggak dapat. Karena, e.., PNS kan dapat dananya dari DIPA. 

Kalau yang bukan PNS berarti logikanya dari dananya UI. Katanya 

tahun bertama dimintakan ke DIPA. Tapi katanya nggak boleh, 

karene bukan PNS. 

AL : Jadi bagaimana Bu? 

ZD : Kalau PNS itu dari DIPA. Dari APBN. 

AL : Oh gitu (dengan suara berat) 

ZD : Pensiunannya juga dapat dari APBN. Begini, jadi UI itu nggak 

sanggup ngasih pensiun. Paling tinggi UI itu ngasih skema 

Jamsostek. E.. jadi begini ya, kalau bicara soal kepegawaian di UI 

itu seperti hutan rimba, yang tidak jelas ujung pangkalnya. Seperti 

ulat dalam botol. Tau nggak maksudnya? 

AL : ee.. (menggeleng) 

ZD : Kepala sama ekor ngga jelas. Penyebabnya apa,kemudian 

akibatnya apa, akibat menjadi sebab, kalau saya bilang, e.. 

simultan, co-integrated. Pokoknya nggak karu-karuan. Nah, 

artinya degan aneka rupa sebegitu banyak masalah, e…,tapi ingin 

diselesaikan satu-satu dulu deh..  

 

Ada pembicaraan yang dipotong (dihilangkan), atas permintaan informan.  

 

ZD : Ada lagi? 

MFH : Emm, saya Bu. Kebetulan saya di sini berfokus pada model 

jaminan sosial di UI Bu.Yang PNS tadi dari negara, dan kalo yang 

BHMN dari Jamsostek. Kalau bisa dipetakan sekilas, bagaimana 

jaminan sosial untuk yang non-BHMN dan non-PNS? 

ZD : Emm, itu kebijakannya masing-masing fakultas. 

MFH : Oh,.. Yang ada di UI? 

ZD : Jamsostek. Kalau di PAU, yang sudah diatur itu hanya pegawai 

PAU. Jadi bukan dosen. 

MFH : Yang di UI ya? 

ZD : Bukan, bukan. Yang di PAU. Itu tenaga kependidikan. Jadi 

persoalannya itu gara-gara UI itu menerapkan pola 75-25. Jadi 

penerimaan fakultas itu 75 % dikelola oleh fakultas dan 25 % itu 

merupakan kontribusi fakultas kepada UI. Itu digunakan untuk 
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bayar gaji Rektor, gaji Dekan, semua pejabat, pegawai di sini, 

semua PAU. Jadi kalau di PAU, untuk pegawai non-PNS non-

BHMN, yang jelas jamsostek ada. Jamsostek itu terdiri atas 

jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama 

jaminan kesehatan. Oke. Terus kemudian di PAU juga ada 

asuransi kesehatan. Jadi ini asuransi swasta, yang diberikan 

kepada pegawai PNS, non-PNS, pejabat, semua. 

MFH : Itu di..? 

ZD : di PAU. Semua, baik PNS maupun non-PNS, semua, pejabat 

dapat asuransi kesehatan. Kecuali tenaga outsource. Tenaga 

kontrak juga dapat. Kemudian, di PAU juga ada Tunjangan Hari 

Raya. Tunjangan Hari Raya diberikan pada semua. Kemudian ada 

gaji ke 13. Karena PNS dapat gaji ke 13, maka yang BHMN dapat 

gaji ke 13 setara PNS. Kemudian ada santunan, e.. santunan 

seperti lebaran. Kemudian, e… Ya, itu. Kalau di fakultas 

tergantung masing-masing fakultas. Kalau saya lihat untuk semua 

fakultas, e… Jadi kalau dosen itu, kita kan punya skema dosen ya, 

dosen inti dan sebagainya. Yang saya tangkap, untu semua 

fakultas, secara umum untuk dosen inti pengajaran, yang bukan 

PNS, kalau PNS kan pasti dapat (jaminan sosial), itu sudah di atur 

kecuali fakultas ekonomi. Saya ngerti banget, karena saya dari 

fakultas ekonomi.Di Fakultas Ekonomi justru ada yang dapat ada 

yang nggak. Jadi di FE itu dosen inti pengajaran itu dibagi dua. 

Jadi ada dosen inti pengajaran yang bisa dapat Jamsostek…e.. 

eh, kalau Jamsostek nggak dapat. Kalau yang BHMN-nya kan 

dapat dari PAU. Jadi kalau dosen BHMN yang di fakultas ekonomi 

itu dapatnya dari PAU. Kemudian asuransi kesehatannya juga 

dapat dari PAU. Jadi kalau BHMN nggak masalah. Tapi ketika dia 

bukan PNS bukan BHMN, di ekonomi itu dipisah, ada yang dapat 

ada yang nggak. 

MFH : Oh gitu. Kriterianya? 

ZD : Silahkan tanya manajer SDM-nya. Jadi walaupun tu dosen inti 

pengajaran belum tentu dapat. Kemudian kalau jamsostek, e…, 

kalau BHMN kan dapat dari sini (PAU), jadi untuk non-PNS (dan 

non-BHMN) nggak dapat. Tapi fakultas lain kayak fasilkom, 

walaupun dia bukan PNS bukan BHMN tapi dia masuk ke dalam 

skema inti pengajaran, saya tahu semua dapat jamsostek, dan 

dikasih asuransi kesehatan. Di kasih THR juga. Jadi kalau di 

ekonomi itu nggak dikasih asuransi (kesehatan), nggak dikasih 

THR, nggak dikasih jamsostek. 

 

(Diam sejenak…) 

 

MFH : Adik saya kebetulan di FE juga sih Bu. 

ZD : (Agak bangkit dari tempat duduk) Siapa? 

MFH : Adik saya. 
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ZD : Heh? Karyawan? 

MFH : Bukan. Mahasiswa Bu. 

ZD : Maksudnya? 

MFH : Sering cerita-cerita saja kalau pejabat FE gajinya mantap. 

(tertawa kecil) 

ZD : Tapi Cuma pejabat. Tapi kalau dosen, kalau dosen itu ngais 

rezeki benar. Di fakultas itu nggak ada jaminan apapun. 

MFH : Oh gitu ya… 

ZD : Makanya kenapa gaji dan jaminan sosial besar untuk pejabat. 

Karena untuk dosen diperas habis. Kemarin kan waktu dia (Dekan 

FE UI) salah nyusun anggaran, waktu terjadi kecelakaan tahun 

lalu, waktu dia baru menjabat, dekan yang sekarang, nggak tahu 

kenapa uang cepat habis, anggaran jadi kecil. Akhirnya gaji dosen 

diturunkan gajinya. Tapi gaji pejabatnya tidak. Termasuk jaminan 

sosial. Kalau di Fakultas Hukum saya lihat tidak. Secara umum di 

fakultas lain juga tidak. Bahkan dosen inti pengajaran di FE tidak 

dapat. 

MFH : Apalagi untuk non-dosen non-BHMN non-PNS ya Bu? 

ZD : Nggak… Jadi kalau karyawan, jamsostek itu dapat, jaminan hari 

tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, itu dapat. Jadi waktu 

saya menjabat jadi SDM di sana (di fakultas ekonomi) semua 

karyawan itu ditata. Tapi kemudian masa jabatan saya habis, saya 

nggak tahu selanjutnya. Bahkan untuk karyawan non-PNS non-

BHMN saat itu sudah dapat SK “Pegawai Tetap Non-PNS”. Bagi 

mereka, jamsostek ada, asuransi ada, termasuk santunan 

melahirkan juga ada. Kalau saya lihat comfort banget, nyaman 

banget. 

MFH : Oh gitu.. dibanding dengan dosen? 

ZD : Dan banyak karyawan yang gajinya lebih tinggi dari dosen. 

AL dan MFH : Wow (tertawa kecil) 

ZD : Iya. Dan kemudian banyak dosen nggak tahu. Selain dosen juga 

nyari uang di luar, sebagian nggak tahu bahwa karyawan bisa 

dapat treatment sebesar itu. Jadi dosen dalam kurun waktu yang 

panjang diperlakukan sebagai “tenaga outsource”; Cuma karena 

dia mengajar. Kalau nggak ngajar, nggak dapat apa-apa. Tidak 

dapt uang THR. Kalau karyawan kan dapat THR. Asuransi juga 

dapt. Jadi…gap-nya itu tajam. Jadi dosen nggak dapat asuransi, 

nggak dapat gaji ke 13, nggak dapat THR, bahkan gaji pokok pun 

baru dapat setelah aturan UI tentang skema inti. 

MFH : Jadi bu, sepanjang di fakultas itu.. e.. 

ZD : (memotong pembicaraan) itu kebijakan fakultas masing-masing. 

Karena pakai dana yang 75 %. 

 

(Suara adzan maghrib berkumandang) 

 

AL : baik bu, terima kasih 
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ZD : udah? 

MFH : udah sepertinya. Terima kasih Bu. 

 

Ibu Daly Erni (Dari Direktorat SDM UI juga) masuk ruangan. 

 

ZD  : Wah, Bu Daly masuk jadi nggak ada yang tanya lagi. 

AL  : Memang sudah adzan juga Bu. 

MFH  : Terima kasih Bu atas kesediannya 

ZD  : Ya. Sama-sama. 
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LAMPIRAN 2 

Verbatim Wawancara dengan Drs. Priadi Permadi, M.A.  

(Kepala Staf Profesional Senior urusan Kesejahteraan Pegawai, FISIP UI) 

 

Wawancara dilakukan di ruangan Bapak Permadi, di Gedung PAU FISIP UI 

Lantai 2, Pada tanggal 16 Desember 2010. Wawancara di lakukan selama 22 

menit 11 detik. 

 

Keterangan: 

 

Miftah Farid Hanggawan : MFH 

Bapak Priadi Permadi : PP 

 

 

 

MFH : Jadi begini pak. Saya sedang melakukan penelitian tentang skema 

jaminan sosial di UI. Dan saya akan memotret jaminan sosial di FH dan 

FISIP. Kali ini saya ingin mewawancarai yang di FISIP. Sebelumnya saya 

sudah wawancara di rektorat, di Direktorat SDM. Dan sebelumnya saya 

sudah mendapatkan gambaran secara umum di UI. Dan kini, sebelumnya 

saya ingin meminta gambaran skema kepegawaian di FISIP… 

PP : Pegawai di FISIP ada bermacam-macam ya.. Pegawai, dosen, atau 

kedua-duanya? 

MFH : Ya, semua yang bekerja di FISIP, yang tercatat sebagai pegawai FISIP. 

PP : Termasuk dosen. Ok, jadi kalau di FISIP itu dosen ada dua kriteria. 

Pertama, kriteria PNS ya, mulai dari asisten ahli madya sampai dengan 

profesor. Kemudian ada BHMN, sama saya kira di fakultas hukum juga. 

Tapi dulu kan bermasalah. Karena BHMN itu kan kesepakatan Diknas. 

Terus diubah jadi BHP. Kemudian dibatalkan sama MK, kan? 

MFH : Iya.. 

PP : Ya, jadi BHP sekarang nggak jelas nih. Konon kabarnya katanya mau 

diubah ke PNS. Tapi nggak tahu sedemikian banyaknya BHMN apakah 

PNS bisa nampung di UI. Itu satu. Kedua, pegawai itu ada yang di bawah 

itu.. 

MFH : Statusnya? 

PP : Statusnya nggak jelas. Membantu. Dibayar secara honor. Kalau dia mau 

keluar, keluar. Tanpa dia tahu kapan dia dimasukin. Itu dia. Pegawai 

Negeri kan udah tutup. Kuota terbatas. Jadi ya, nggak jelas. Kemudian, 

untuk pegawai (administrasi) yang BHMN nggak ada kayaknya. Kalau 

dosen banyak. Terus ada pegawai honorer ada pegawai kontrak. Dan 

ada pegawai yang diminta. Contohnya temen2 yang ada di sini (sembari 

menunjuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di ruangannya). Jadi diminta 

bantuan, kalau dia lulus, terserah selesai. Jadi yang difungsikan itu ya 

PNS, BHMN nggak ada. Tapi ada ya kayaknya, satu atau nggak ada. 

Kalau untuk dosen cuma ada dua, PNS dan BHMN. Kalau administrasi 
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ada PNS, ada pegawai honor, ada pegawai kontrak. Tapi biasanya yang 

honor naik ke kontrak. Dan kalau kontrak itu ada jatah PNS dia masuk.  

MFH : Oh, begitu.. 

PP : Nah, itu dari segi kepegawaiannya. Strukturnya seperti itu. Ok? 

MFH : Ok. Lalu jaminan sosial yang diterima masing-masing… 

PP : (memotong) maksudnya gimana nih, jaminan sosial bagaimana? 

MFH : Misalnyanya ada semacam asuransi.. 

PP : (memotong) kaitannya dengan apa, jaminan hari tua atau kesehatan? 

MFH : Kedua-duanya Pak. 

PP : Ya ada dua, Biasanya kalau yang BHMN itu urusan Rektorat. 

MFH : PAU ya Pak? 

PP : Iya. Yang saya denger terakhir BHMN itu ada pensiun. Saya dapat 

edaran dari Rektorat, jadi ada pensiunnya. Lalu, di FISIP itu, semua 

pegawai FISIP, baik dosen atau bukan, baik PNS atau bukan, BHMN atau 

bukan, sepanjang statusnya pegawai, itu ada Jaminan Kesehatan.Gitu… 

namanya Inhealth. 

 

(Menyodorkan kartu bertuliskan Inhealth Gold, atas nama Priadi Permadi) 

 

PP : Ini untuk semua pegawai ya. Jadi, tidak terkecuali ya. 

MFH : Keseluruhan? 

PP : Keseluruhan, tanpa terkecuali. 

MFH : Inhelath itu bagaimana ya Pak? 

PP : Inhealth ini awalnya dari ASKES yang swasta. Jadi ASKES itu macam-

macam. Jadi untuk yang kartu kuning terbagi empat. Ada ASKES untuk 

menteri, untuk pejabat, untuk pensiunan, dan untuk PNS. Ya, itu.  Terus 

kemudian, itu untuk PNS. Kalau yang itu namanya “ASKES Sosial” 

(tertawa kecil) 

MFH : (Tertawa kecil) 

PP : Tapi sekarang udah ada perbaikan. Itu ASKES. Kemudian ada Inhealth. 

Ini untuk semua pegawai FISIP. Jadi PNS di FISIP punya dua. ASKES 

dan Inhelath. Tapi kalau yang ASKES Sosial seumur hidup. Dan kalau 

Inhelath hanya selama jadi pegawai FISIP. Setelah tidak lagi, tidak 

dberikan Inhealth lagi. 

MFH : Jadi yang memfasilitasi Inhealth itu FISIP ya Pak? 

PP : Iya.Kalau pegawai FISIP, apapun statusnya, itu dibayari oleh Fakultas. 

Tapi kalau keluarganya itu dibayari dari gaji kita. Dipotong. Jadi 

kemudian, ASKES itu sendiri mengalami perkembangan. Jadi dulu ada 

kelas 3. Sekarang tidak ada kelas 3. Adanya kelas 2 dan kelas 1. Untuk 

PNS golongan IIIa itu sudah kelas 2. Terus ada beberapa penyakit yang 

dibiayai penuh. Itu penyakit jantung, cuci darah, gula, sama kanker. 

Empat ini dibiayai penuh. Jadi, kalau yang lainnya itu istilahnya 

kerjasama. Fifty-fifty. 

MFH : Kalau yang Inhelath Pak? 
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PP : Inhelath itu tergantung ininya.. Ini Gold (menyodorkan kartu Inhelath). 

Gold ini lebih mahal. Kan ada yang silver. Ada yang di bawahnya lagi. Itu 

lain-lain fasilitasnya. 

MFH : Kalau FISIP pakai yang mana saja Pak? 

PP : Kalau FISIP tergantung pangkatnya. Makin tinggi pangkatnya, makin 

tinggi tingkat asuransinya. Tapi paling tinggi itu gold. 

MFH : Oh gitu 

PP : Yang biasa biasanya silver. Dan di dalam gold ada dokter pribadinya. 

Kalau ASKES kan Puskesmas. Apa lagi? 

MFH : Jaminan Hari Tua bagaimana Pak? 

PP : Kalau di FISIP ada uang hari Hari Tua lah. Tergantung keuangan FISIP. 

Kalau  pegawai negeri jelas ada dana pensiun. Jadi dikasih uang. Saya 

nggak tahu besar uangnya berapa. 

MFH : Kalau non-BHMN non-PNS bagaimana Pak? 

PP : Yang kontrak? Belum ada yang pensiun sih. (tertawa) 

MFH : (tertawa) 

PP : Kalau mekanisme-nya sudah ada . Jadi gini dulu ceritanya. FISIP, eh, 

bukan, UI dulu harus PNS. Kemudian ada BHMN. Kemudian ada pegawai 

BHMN. Kemudian rektor sebelum sekarang itu bilang bahwa UI semua 

harus BHMN, PNS ditutup. Semua BHMN. Tidak ada jatah pegawai 

negeri. Karena bingung, akhirnya dikontrak dulu. Untuk kasus FISIP ya. 

Kemudian saya perjuangkan, yang kontrak jadi calon Pegawai Negeri. 

Kalau ada jatah. Saya kita fakultas lain juga sama. 

 

(Keduanya tertawa) 

 

MFH : Kan ada bentuk yang lain tuh Pak, seperti santunan atau bantuan 

kepada pegawai? 

PP : Kalau di FISIP ada. Dari teman-teman yang iuran sama dari fakultas 

juga ada. Tapi angkanya tergantung dari uangnya FISIP, ada atau tidak. 

Semenjak Gumilar jadi Rektor, semua uang tidak ada di fakultas. Ditarik 

ke UI. Sehingga, fasilitas-fasilitas yang dulu pernah diberikan ke pegawai, 

tidak lagi diberikan ke pegawai. 

MFH : Saya pernah dengar mekanisme pembagian 75-25 di UI ini Pak? 

PP : Ya. Prinsipnya  begini. Uang naik dulu ke atas, baru rektor nurunin ke 

bawah. Kalau dulu nggak gitu. Rektor minta berapa kemudian kita kasih. 

MFH : Oh, jadi sekarang terbalik ya Pak? 

PP : Iya. Begitu ditarik ke atas, jadi kacau tuh. Karena mesti minta kan? Dan 

kalau minta itu kan waktunya panjang. 

MFH : Iya, benar Pak. Oh, iya Pak. Kalau Fakultas sendiri jadi nggak bisa 

melakukan perencanaan jangka panjang untuk skema jaminan sosial 

Pak? 

PP : Bisa. Tapi karena harus minta tadi, jadi belum tentu dapat. Tapi sebagai 

contoh, anggaran jaminan sosial untuk 2011 telah diajukan kemarin ini, 

bulan November. Jadi itu berpengaruh juga terhadap pelayanan 
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kesehatan dari fakultas, atau jika ada yang meninggal sekarang 

bagaimana jika dananya baru turun nanti-nanti? 

MFH : Kalau dari fakultasnya sendiri, ada mekanisme pemberian jaminan 

sosial dalam bentuk asistensi atau bantuan kepada pegawai Pak? Yang 

insidentil? 

PP : Ada. Bisa tapi nggak pakai perencanaan. Tergantung ada dananya 

berapa. Kalau dulu bisa dipatok anggaran seperti itu. Sekarang nggak 

bisa. Kalau bagi PNS sih nggak masalah, karena ada asuransi seperti 

taspen. Kalau yang non-PNS yang bermasalah. 

MFH : Kalau yang BHMN Pak? 

PP : Ada. Tapi saya nggak tahu angkanya.  

MFH : Kalau yang BHMN itu saya dengar pakai Jamsostek ya Pak? 

PP : Ya. Ada. Sekarang udah diganti. Namanya Equity. Tapi kalau itu 

Rektorat yang tahu (PAU). Jadi BHMN di fakultas manapun itu langsung 

ke Rektorat. Terus kalau yang BHMN berarti dapa dua. Beginian 

(menunjukkan kartu Inhealth Gold) dari FISIP dan Equity dari Rektorat. 

Semua pegawai FISIP, tanpa terkecuali dapat ini (Inhelath).  

MFH : Status kepegawaian apapun? 

PP : Ya tapi tergantung kelasnya. Beda antara dosen junior dengan pimpinan 

fakultas. Kalau yang senior atau pimpinan itu Gold, kalau yang lain itu 

Silver. 

MFH : Maaf Pak saya ulangi yang tadi bantuan sosial dari Fakultas, itu untuk 

semua tanpa memandang status kepegawaian ya Pak? 

PP : Untuk semua. Tapi melihat kondisi keuangan yang ada. Karena itu 

masuk di uang tak terduga kan? (bangkit dari kursi) dan itu harus direview 

oleh pusat (rektorat) 

MFH :Jadi kemungkinan nggak bisa dapat semua ya Pak? 

PP : Bisa juga. 

MFH : Tapi dari para pegawai sendiri ada semacam mekanisme informal untuk 

menjamin masing-masing, seperti arisan atau patungan misalnya? 

PP : Ah, biasa. Cuma kasih ampolop, kalau ada yang sakit. Terus isi-isi-isi.. 

(tertawa kecil). Biasanya kalau di kita itu lain-lain tiap jurusan. Kalau di HI 

yang saya dengar mereka tiap bulan ngumpulkan. Kalau di jurusan saya 

nggak, di Kersos, kalau ada yang meninggal lalu dikasih amplop.  

MFH : Kalau di HI ada mekanisme baku yang dilakukan untuk iuran jaminan 

kesehatan antara para dosen ya Pak? 

PP : Jadi dulu sebenarnya begini. Ada dosen HI naik ojek menabrak trotoar 

sampai meninggal. Sejak saat itu mereka berpikir perlu ada iuran tiap 

bulan untuk jaminan sosial mereka. 

MFH : Kemudian ada santunan dari fakultas begitu Pak? 

PP : Ya.. kalau dulu sih kaya raya kita. Artinya ada standard gitu lho. 

MFH : Kalau non-dosen non-PNS non-BHMN itu di FISIP ada mekanisme 

untuk menanggulangi  risiko-risiko, seperti kecelakaan? 

PP : Nggak ada setahu saya. Tapi ada koperasi. Koperasi Pegawai. Dengan 

adanya koperasi itu dapat dimanfaatkan mencari kredit. 

MFH : Ok deh Pak. Terima kasih banyak atas kesediannya. 
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LAMPIRAN 3 

 

Verbatim Wawancara dengan Melania Kiswadari, S.H., M.L.I.  

(Staf Wakil Dekan bagian Sumber Daya Manusia dan Remunerasi, FH UI) 

 

 

Wawancara dilakukan di Ruang Wakil Dekan, FH UI, Pada tanggal 20 Desember 

2010. Wawancara di lakukan selama 56 menit 8 detik. 

 

Keterangan: 

 

Miftah Farid Hanggawan : MFH 

Mbak Melania Kiswandari : MK 

 

 

 

MFH : Jadi kalau lihat dari wawancara sebelumnya itu, masalah jaminan sosial 

untuk pegawai di UI itu tergantung sama masalah kepegawaian di UI iu 

sendiri ya mbak. Kalau gambarang kepegawaian di fakultas hukum 

sendiri itu bagaimana mbak? 

MK : kalau di kita status kepegawaian itu banyak ya: ada pegawai PNS, ada 

pegawai UI-BHMN ketiga ada asdos diangkat dengan SK Dekan (ini staf 

pengajar). Ada dua status kepegawaian. Pertama tenaga akademik 

(pengajar). Di bagi 2: PNS dan non-PNS. Non-PNS dibagi menjadi tiga: 

BHMN, Asdos, dan.. 

 

(wawancara terhenti sejenak karena ada mahasiswa yang menanyakan rekan 

dari informan) 

 

MK : Yang ketiga itu ada dosen luar biasa atau tidak tetap. Umumnya para 

profesional. Kemudian Tenaga non-Akademik ada tiga status. Perama 

PNS, kedua pegawai tetap diangkat oleh SK Dekan, yang ketiga.. 

(tertawa) apa ya ini namanya. Yang ini bekerja atas dasar surat tugas. 

Karena formasi belum ada maka diangkat dengan surat tugas oleh Dekan 

atau wakil dekan. Sebenarnya itu tidak untuk diangkat. Inilah yang masi 

ruwet. DI FH ada kali kalau 10 atau 15. Yang perlu ditanamkan: Surat 

Tugas berbeda dengan surat pengangkatan. SK Dekan untuk menjadi 

pegawai. Sedangkan Surat Tugas untuk melaksanakan tugas. Kita untuk 

menghindari blunder kita sebut surat tugas. Itu masalahnya pegawai-

pegawai nggak mungkin ngeh apakah diangkat atau tidak dengan surat 

tugas. 

MFH : Saya pernah liat yang seperti itu dalam hal Bang Ian.. 

MK : (memotong) iya. Itu contohnya. 

MFH : Sekarang masuk ke skema jaminan sosial. Itu bagaimana skema 

jaminan sosial masing-masing tipe pegawai di fakultas Hukum? 
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MK : Kalau yang pertama, PNS. Jelas satu paket dengan status PNS-nya 

tetapi pihak fakultas memberi lebih asuransi komersial yang lebih bagi 

PNS ini. Ini ditanggung oleh fakultas. Di FH pakainya AIA, baru diadakan. 

Pernah pakai CIU, ACA, kemudian pembaruan dengan AIA. Bagi yang 

BHMN sudah oleh rektorat. Mereka pakai equity. Karena mereka miliknya 

rektorat. Banyak kebijakan rektorat yang tidak dituangkan dengan bentuk 

tertulis, jadi repot. Tidak boleh double coverage, seperti THR. Mereka 

juga sudah double: Jamsostek dan Equity. Dulu BHMN pakai CAR. Bagi 

yang luar biasa kita nggak tanggung apapun. Untuk yang luar biasa 

hanya dapat reward saat mengajar. Untuk yang karyawan PNS jelas itu 

ASKES, kemudian karyawan yang tetap kita ikut sertakan mereka 

Jamsostek dan asuransi komersial kayak dosen tadi, AIA dan sebelum-

sebelumnya. Sama seperti dosen tapi benefitnya berbeda. Ada tiga 

benefit: pertama bagi pimpinan tertinggi, bagi dosen PNS biasa 

menengah, bagi karyawan yang lebih rendah lagi. Karyawan itu OP 200.  

MFH :Kalau yang non-PNS dengan surat tugas itu bagaimana? 

MK :Kalau itu dengan mekanisme tanggung jawab perusahaan. Yang ini 

nggak pakai mekanisme jaminan sosial seperti yang lain. Jadi nanti, 

misalnya sakit karyawan non-PNS dengan Surat Tugas ini berobar terus 

dengan pertimbangan pimpinan fakultas direimburse atau tidak atau 

jumlahnya berapa. Misalnya dulu ada yan jatuh. Terus ya diobatin, kita 

ganti. 

MFH : Kalau di FISIP itu statusnya untuk yang non PNS non BHMN jadi honor 

atau kontrak. Itu semua asuransi kesehatannya dicover dengan Inhealth 

mbak.  Bagaimana itu? 

MK : Mungkin mereka lebih rapi ya penataan sistem kepegawaian selain 

dosen ya. 

MFH : Kalau itu kebijakan dari fakultas sebagai fasilitator kalau yang fakultas 

sendiri memberi santunan atau asistensi apa? 

MK : Itu dulu, sebelum terintegrasi, kalau sakit, melahirkan fakultas punya 

satuan biaya untuk seperti itu. Dulu sangat signifikan, sampai akhirnya 

tersentralisasi. Sekarang susah. Uang masuk Direktorat Keuangan. Kita 

mengajukan proposal. Kemudian direview 

MFH : Kan ada mekanisme 75 %- 25 %? 

MK : Itu diperjalanan nggak juga mulus. Akhirnya banyak beban banyak 

ditanggung yang 75, ditanggung fakultas. Salah satu bebannya tentang 

skema dosen inti pengajaran. Itu kan diangkat Rektor. Konsekuensinya 

itu ditanggung Rektorat. Tapi kenyataannya ditanggung fakultas. Itu 

masalahnya, sekarag tidak semua dilakukan dengan tertulis. Banyak 

kebijakan dilakukan secara lisan. Semua proposal dari fakultas akan 

direview 

MFH : Kalau masalah pensiun bagaimana? 

MK : Nah, itu. Kalau yang PNS jelas, ada dana pensiun. Kalau untuk non-

PNS ada paket pesangon yang lump-sum. Ini di luar BHMN. Kalau BHMN 

ada sendiri. Karena itu ursan rektorat. 
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MFH : Saya dengar untuk yang BHMN itu dapat pensiun juga ya mbak? Itu 

bagaimana? 

MK : Oh, itu. Itu baru dimulai. Itu pensiun BHMN. Yang jelas dari jamsostek 

keluar dong. Tunai sejumlah tertentu. Katanya kemarin ada surat edaran 

bahwa BHMN itu ditawari untuk DPLK (Dana Penawaran Lembaga 

Keuangan). Itu ditawari bukan wajib. Itu kan dipotong oleh rektorat dari 

gaji pokok. Saya nggak tahu lebih lanjut. 

MFH : Balik lagi ke masalah bantuan dari fakultas itu mbak. Itu nggak 

bermasalah mbak kalau seperti itu? Misalnya ada yang sakit keras 

sekarang, terus ada butuh bantuan cepat? 

MK : Kita sih ngajuin terus soal seperti itu. Soalnya kasihan juga. Mengajukan 

sih mengajukan ke Rektorat. Tapi kan itu harus direview dan lama. Itu 

bentuknya dan talangan dan rekeningnya diaporkan ke rektorat. Setahu 

saya petty cash yang dipegag oleh fakultas hanya 5 juta. Segala macam 

rekening yang dulu ada disatukan ke Rektorat. Intinya lalu lintas 

keuangan rektorat ingin memonitor. Termasuk saat kita mau kasih 

jamsostek ke karyawan, kita harus lapor ke pusat, rektorat. 

MFH : Menurut mbak nia sebagai orang fakultas, yang ideal tentang jaminan 

sosial di fakultas hukum itu seperti apa? 

MK : Peraturan tertulis harusnya dibuat oleh rektorat. Kedua, kalau bisa kalau 

memang ada ditetapkan oleh rektorat harusnya dengan range. Misalnya 

tambahan biaya kesehatan, antara 1 juta sampai 2 juta. Agar ada 

kepastian. 

MFH : Saya kembali lagi ke masalah karyawan atau dosen yang bekerja atas 

dasar surat tugas, bukannya itu secara materil itu bekerja di FH UI seperti 

pada umumnya, jadi kenapa nggak dibuat kontrak saja mbak agar dapat 

jaminan sosial? 

MK : Itu ya masalahnya. Karena ditengah situasi sekarang. Semua formasi 

dari rektorat. Kita butuh skema. Sementara ini belum tersedia. Kalau kita 

angkat kontrak, belum tentu diangkat. Sedangkan peraturan perundang-

undangan mewajibkan untuk setelah kontrak 2 tahun diangkat sebagai 

pegawai tetap. Saya tahu maksudnya pimpinan nggak mengubah dari 

yang kontrak ke tetap karena takut konsekuensi nggak ada formasi yang 

pasti. 

MFH : Jadi benar-benar ditentukan oleh sistem kepegawaian ya mbak masalah 

jaminan sosial? 

MK : betul sekali. 

 

(file mp3 peneliti rusak. Tidak dapat dilanjutkan verbatim-nya)… 
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