
 

 

LEGEA REPUBLICII INDONESIEI NUMĂRUL 40 DIN 2004 

PRIVIND SISTEMUL DE GARANȚIE SOCIALĂ NAȚIONALĂ CU MULȚUMIRE LA  DUMNEZEU SI  

PRESEDINTELUI REPUBLICII INDONESIEI, 

 

Stabilește: 

a. că fiecare are dreptul la securitatea socială pentru a putea răspunde nevoilor de bază ale unei vieți 

decente și a-și spori demnitatea față de realizarea unei societăți indoneziene prospere, juste și 

prospere; 

b. asta pentru a oferi securitate socială completă, statul 

dezvoltarea unui sistem național de securitate socială pentru toți oamenii din Indonezia; 

c. că pe baza considerațiilor menționate la alineatele a și b, este necesar să se stabilească o lege 

privind sistemele de Securitate socială a lucrătorilor; 

 

conform : 

Articolul  5 alineatul (1), Articolul  20, Articolul  28 H paragraful (1), alineatul (2), și alineatul (3) și 

Articolul  34 alineatul (1) și alineatul (2) din Constituția Republicii Indonezia din 1945 ; 

 

Cu acord reciproc 

CASA DE REPREZENTANȚI DIN REPUBLICA INDONESIA 

și 

PRESEDINTELE REPUBLICII INDONESIEI 

DECIDE: 

Pentru a stipula: LEGEA SISTEMULUI  NAȚIONAL DE SECURITATE SOCIALĂ 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul  1 

În această lege, ce se înțelege prin: 

1. Securitatea socială este o formă de protecție socială pentru a se asigura că toți oamenii își pot 

îndeplini nevoile de bază pentru o viață decentă. 

2. Sistemul național de securitate socială este o procedură pentru punerea în aplicare a unui program 

de securitate socială de către mai multe agenții care asigură securitatea socială. 



 

 

3. Asigurarea socială este un mecanism de strângere a fondurilor care sunt obligatorii provenind din 

contribuții pentru a oferi protecție împotriva riscurilor socio-economice care afectează participanții și 

/ sau membrii familiei. 

4. Economiile obligatorii sunt depozite obligatorii pentru participanții la programul de securitate 

socială. 

5. Asistența pentru contribuție este o contribuție plătită de guvern către persoanele sărace și 

capabile, ca participanți la programele de securitate socială. 

6. Organismul de organizare a securității sociale este o persoană juridică înființată să organizeze un 

program de securitate socială. 

7. Fondul de securitate socială este un fond de încredere deținut de toți participanții, care reprezintă 

o colecție de contribuții, împreună cu rezultatele dezvoltării sale, care este gestionat de Agenția de 

Organizare a Securității Sociale pentru plata beneficiilor către participanți și finanțarea operațională 

pentru implementarea programelor de securitate socială. 

8. Participanții sunt toți, inclusiv străinii care au lucrat cel puțin 6 (șase) luni în Indonezia, care au 

plătit contribuții. 

9. Beneficiile sunt beneficiile securității sociale, care sunt dreptul participanților și / sau membrilor 

familiei. 

10. Contribuția este o sumă de bani plătită regulat de participanți, angajatori și / sau guvern. 

11. Muncitorul este orice persoană care lucrează primind salariu, salarii sau alte forme de 

compensare. 

12. Angajatorul este o persoană fizică, antreprenor, persoană juridică sau alte organisme care 

angajează funcționari publici, plătind salarii, salarii sau alte forme de compensare. 

13. Salariul sau salariile sunt drepturile lucrătorilor primite și exprimate în numerar ca o compensație 

din partea angajatorului pentru lucrătorii determinați și plătiți în conformitate cu un contract de 

muncă, un acord sau o legislație, inclusiv 

beneficii pentru muncitori și familiile lor pentru muncă și / sau servicii care au fost sau vor fi prestate. 

14. Accidentele de muncă sunt accidente care au loc în relațiile de muncă, inclusiv accidentele care 

apar pe drum de la casă la muncă sau invers și boli cauzate de mediul de muncă. 

15. Dezabilitatea este o stare de reducere sau de pierdere a funcțiilor corporale sau de pierdere a 

membrelor, care duce direct sau indirect la reducerea sau pierderea capacității lucrătorilor de a-și 

îndeplini munca. 

16. Dizabilitatea totală permanentă este o dizabilitate care duce la incapacitatea unei persoane de a 

lucra. 

CAPITOLUL III 

PRINCIPII, SCURI ȘI PRINCIPII DE GESTIONARE 

Articolul  2 

Sistemul național de securitate socială este implementat pe baza principiului umanității, principiului 

beneficiilor și principiului justiției sociale pentru toți indonezienii. 



 

 

Articolul  3 

Sistemul național de securitate socială își propune să ofere garanții pentru satisfacerea nevoilor de 

bază ale unei vieți decente pentru fiecare participant și / sau membru al familiei. 

 

Articolul  4 

Sistemul național de securitate socială se bazează pe principiile: 

a. cooperare; 

b. non-profit; 

c. deschidere; 

d. prudență; 

e. responsabilitate; 

f. portabilitate; 

g. calitatea de membru este obligatorie; 

h. și mandatul și 

i. rezultatele administrării Fondului de securitate socială sunt utilizate integral pentru dezvoltarea 

programului și pentru beneficiul maxim al participanților. 

 

CAPITOLUL III 

AGENȚIA DE ADMINISTRARE  A SECURITĂȚII SOCIALE 

Articolul  5 

1. Agenția de Administrare a Asigurării Sociale trebuie să fie constituită prin lege. 

2. De la intrarea în vigoare a prezentei legi, organismul existent de organizare a securității sociale 

este declarat organism de organizare a securității sociale în condițiile prezentei legi. 

3. Organismul de organizare a securității sociale menționat la alineatul (1) este: 

a. Compania (Persero) Securitatea socială a lucrătorilor (JAMSOSTEK); 

b. Fonduri de economii pentru companie (Persero) și asigurări de funcționari publici (TASPEN); 

c. Compania Companiei (Persero) Forțele armate Asigurări sociale Republica Indonezia (ASABRI); și 

d. Compania Indoneziană de Asigurări de Sănătate (ASKES); 

4. În cazul în care este necesară o agenție de organizare a securității sociale, în afară de cele 

menționate la alineatul (3), se poate constitui o nouă lege. 

 

 



 

 

CAPITOLUL IV 

CONSILIUL NAȚIONAL DE GARANȚIE SOCIALĂ 

Articolul  6 

 Pentru funcționarea Sistemului național de securitate socială cu prezenta lege, a fost format un 

consiliu național de securitate socială. 

Articolul  7 

1. Consiliul național de securitate socială raportează președintelui. 

2. Consiliul național de securitate socială funcționează pentru a formula politici generale și pentru a 

sincroniza implementarea sistemului național de securitate socială. 

3. Consiliul național de securitate socială are următoarele atribuții: 

a. efectuează studii și cercetări legate de implementarea securității sociale; 

b. propune politici de investiții pentru fondurile naționale de securitate socială; și 

c. propune un buget de asigurări sociale pentru beneficiari și disponibilitatea unui buget operațional 

pentru Guvern. 

4. Consiliul național de securitate socială are autoritatea de a monitoriza și evalua implementarea 

programelor de securitate socială. 

Articolul  8 

1. Consiliul Național de Securitate Socială este format din 15 (cincisprezece) persoane, formate din 

elemente ale Guvernului, figuri și / sau experți care înțeleg domeniul securității sociale, organizația 

patronală și organizațiile de lucrători. 

2. Consiliul național de securitate socială este prezidat de un președinte care deține concomitent 

membri, iar alți membri sunt numiți și demiși de președinte. 

(3) Președintele menționat la alineatul (2) este din elementul guvernamental. 

4. În îndeplinirea sarcinilor lor, Consiliul național de securitate socială este asistat de un secretariat al 

Consiliului, condus de un secretar care este numit și demis de către președintele Consiliului național 

de securitate socială. 

5. Mandatul membrilor Consiliului Național de Securitate Socială este de 5 (cinci) ani și poate fi numit 

din nou pentru un mandat. 

6. Pentru a fi numit membru al Consiliului Național al Securității Sociale trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe: 

a. Cetățean indonezian; 

b. devotat lui Dumnezeu  cel Atotputernic; 

c. sănătos fizic și psihic; 

d. comportament bun; 

e. cel puțin 40 (patruzeci) de ani și maximum 60 (șaizeci) de ani la data de a deveni membru; 



 

 

f. cei mai mici absolvenți de învățământ de 1 (unu) nivel; 

g. are expertiză în domeniul securității sociale; 

h. să se preocupe pentru domeniul securității sociale; și 

i. nu au fost condamnați niciodată în baza unei hotărâri judecătorești care a obținut forță juridică 

permanentă din cauza unei infracțiuni. 

Articolul  9 

 În îndeplinirea sarcinilor, Consiliul Național de Securitate Socială poate solicita intrarea și asistența 

experților în conformitate cu nevoile. 

Articolul  10 

Structura organizatorică și procedurile de lucru ale Comitetului național de securitate socială 

menționate la Articolul  6, Articolul  7, Articolul  8 și Articolul  9 sunt reglementate în continuare 

prin regulamentul prezidențial. 

Articolul  11 

Membrii consiliului național de securitate socială pot renunța sau pot fi demiși înainte de sfârșitul 

mandatului, deoarece: 

 a. murit; 

 b. incapabil să rămână 

 c. demisionează; 

 d. nu îndeplinesc cerințele menționate la Articolul  8 alineatul (6). 

Articolul  12 

(1) Pentru prima dată, președintele și membrii Consiliului național de securitate socială sunt propuși 

de ministru, al cărui domeniu de activitate include asistența socială. 

(2) Procedura de numire, înlocuire și revocare a membrilor Consiliului Național de Securitate Socială 

este reglementată în continuare printr-un regulament prezidențial. 

 

CAPITOLUL V 

PARTICIPARE ȘI DATE 

Articolul  13 

 (1) Treptat, angajatorul trebuie să se înregistreze el însuși și activitatea sa ca participant la Agenția 

de Organizare a Securității Sociale, în conformitate cu programul de securitate socială urmat. 

 (2) Faza menționată la alineatul (1) este reglementată în continuare printr-un regulament 

prezidențial. 

 



 

 

Articolul  14 

(1) Guvernul va înregistra treptat beneficiarul ajutorului de contribuție ca participant la Agenția de 

Organizare a Securității Sociale. 

(2) Destinatarii ajutorului de contribuție menționat la alineatul (1) sunt persoane sărace și 

defavorizate. 

(3) Dispozițiile menționate la alin. (1) și alin. (2) sunt reglementate în continuare prin Regulamentul 

Guvernului. 

Articolul  15 

(1) Organismul de organizare a securității sociale este obligat să ofere un singur număr de identitate 

fiecărui participant și membrilor familiei sale. 

(2) Organismul de organizare a securității sociale este obligat să furnizeze participanților informații 

despre drepturile și obligațiile care urmează prevederile aplicabile. 

Articolul  16 

Fiecare participant are dreptul să primească beneficii și informații despre implementarea 

programului de securitate socială care este urmat. 

Articolul  17 

(1) Fiecare participant este obligat să plătească taxe suma determinată pe baza unui procent de 

salarii sau a unei anumite sume nominale. 

(2) Fiecare angajator este obligat să colecteze contribuții de la lucrătorii săi, să adauge contribuții 

care îi devin obligații și să plătească periodic aceste contribuții către Organizatorul de Organizare a 

Securității Sociale. 

(3) Valoarea contribuțiilor menționate la alin. (1) și alin. (2) se determină periodic pentru fiecare tip 

de program, în conformitate cu dezvoltarea nevoilor sociale, economice și de bază ale unui trai 

decent. 

(4) Contribuția programelor de securitate socială pentru săraci și pentru cei care nu pot fi plătiți de 

Guvern. 

(5) În prima etapă, contribuțiile menționate la alineatul (4) sunt plătite de Guvern pentru programul 

de asigurare de sănătate, 

(6) Dispozițiile menționate la alineatele (4) și (5) sunt reglementate în continuare prin Regulamentul 

Guvernului. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL VI 

PROGRAMUL DE SECURITATE SOCIALĂ 

Prima parte 

Tipul programului de securitate socială 

Articolul  18 

Tipurile de programe de securitate socială includ: 

a. asigurare de sănătate; 

b. asigurare de accident de muncă; 

c. asigurare pentru bătrânețe; 

d. garanție de pensie; și 

e. garanție de deces. 

A doua parte 

Asigurări de sănătate 

Articolul  19 

(1) Asigurările de sănătate sunt administrate la nivel național pe baza principiului asigurărilor sociale 

și a principiului echității. 

(2) Asigurarea de sănătate este organizată cu scopul de a asigura că participanții beneficiază de 

asistență medicală și protecție pentru a răspunde nevoilor de sănătate de bază. 

Articolul  20 

(1) Participanții la asigurările de sănătate sunt toate persoanele care au plătit contribuții sau ale căror 

contribuții au fost plătite de Guvern. 

(2) Membrii familiei participante au dreptul de a primi prestații de asigurare de sănătate. 

(3) Fiecare participant poate include alți membri ai familiei ca și dependenții săi, cu contribuții 

suplimentare. 

Articolul  21 

(1) Calitatea de membru al asigurării de sănătate rămâne în vigoare în cel mult 6 (șase) luni după ce 

un participant experimentează încetarea angajării. 

(2) În cazul menționat la alineatul (1) după 6 (șase) luni de angajare și incapacitate, contribuțiile sunt 

plătite de Guvern. 

(3) Participanții care au o incapacitate permanentă totală și nu pot să-și achite contribuțiile plătite de 

Guvern. 

(4) Dispozițiile menționate la alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3) sunt reglementate în 

continuare printr-un regulament prezidențial. 



 

 

Articolul  22 

(1) Prestațiile de asigurări sociale de sănătate sunt sub formă de servicii personale sub formă de 

servicii de sănătate care includ servicii promoționale, preventive, curative și de reabilitare, inclusiv 

medicamente și materiale medicale consumabile necesare. 

(2) Pentru tipurile de servicii care pot provoca o utilizare greșită a serviciilor, participanții sunt supuși 

unor taxe. 

(3) Dispozițiile privind serviciile de sănătate și ordinea taxelor menționate la alin. (1) și alineatul (2) 

sunt reglementate în continuare într-un regulament prezidențial. 

Articolul  23 

(1) Beneficiile asigurărilor de sănătate menționate la Articolul  22 sunt furnizate la unitățile de 

sănătate deținute de guvern sau de sectorul privat, în cooperare cu Organismul de punere în aplicare 

a securității sociale. 

(2) În caz de urgență, serviciul menționat la alineatul (1) poate fi furnizat la o unitate de sănătate care 

nu cooperează cu Agenția de Organizare a Securității Sociale. 

(3) În cazul în care un centru de sănătate care nu îndeplinește încă cerințele pentru a satisface 

nevoile medicale ale unui număr de participanți nu este încă disponibil, organismul de organizare a 

securității sociale trebuie să ofere o compensație. 

(4) În cazul în care participantul necesită îngrijire internă la spital, clasa de servicii la spital se acordă 

pe baza clasei standard. 

(5) Dispozițiile menționate la alineatele (3) și (4) sunt reglementate în continuare într-un regulament 

prezidențial. 

Articolul  24 

(1) Suma de plată către unitățile de sănătate pentru fiecare regiune este determinată pe baza unui 

acord între Consiliul de Organizare a Securității Sociale și asociația facilităților de sănătate din 

regiune. 

(2) Organismul de organizare a securității sociale este obligat să plătească pentru facilitățile de 

sănătate pentru serviciile furnizate participanților în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la primirea 

cererii de plată. 

(3) Agenția de Administrare a Securității Sociale dezvoltă un sistem de servicii de sănătate, un sistem 

de control al calității serviciilor și un sistem de servicii de plată pentru sănătate, pentru a îmbunătăți 

eficiența și eficacitatea. 

Articolul  25 

Cea mai mare listă și prețul medicamentelor și materialelor medicale consumabile garantate de 

Agenția de Administrare a Securității Sociale este determinată în conformitate cu reglementările 

legale. 

Articolul  26 

Tipurile de servicii care nu sunt garantate de către Organizatorul de Organizare a Securității Sociale 

vor fi reglementate în continuare într-un regulament prezidențial. 



 

 

Articolul  27 

(1) Valoarea asigurărilor de sănătate pentru participanții la salarii este determinată pe baza unui 

procent de salarii într-o anumită măsură, care este suportată treptat în comun de lucrători și 

angajatori. 

(2) Valoarea contribuțiilor la asigurările de sănătate pentru participanții care nu primesc salarii este 

determinată pe baza unui nominal care este revizuit periodic. 

(3) Valoarea contribuțiilor de asigurări de sănătate pentru beneficiarii ajutorului de contribuție este 

determinată pe baza unui procent fix periodic. 

(4) Limitele salariale menționate la alineatul (1) sunt revizuite periodic. 

(5) Suma contribuțiilor menționate la alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), precum și limitele 

salariale menționate la alineatul (4) sunt prevăzute în continuare într-un regulament prezidențial. 

Articolul  28 

(1) Muncitori care au mai mult de 5 (cinci) membri ai familiei și doresc să includă membri ai familiei 

care trebuie să plătească contribuții suplimentare. 

(2) Contribuțiile suplimentare menționate la alineatul (1) sunt reglementate în continuare într-un 

regulament prezidențial. 

Partea a treia 

Asigurare de accident de muncă 

Articolul  29 

(1) Asigurarea pentru accidente de muncă este administrată la nivel național pe baza principiului 

asigurărilor sociale. 

(2) O asigurare de accident de muncă este cineva care a plătit contribuții. 

Articolul  30 

Un participant la asigurarea de accidente de muncă este cineva care a plătit contribuții. 

Articolul  31 

(1) Participanții care se confruntă cu accidente de muncă au dreptul să beneficieze sub formă de 

servicii de sănătate în conformitate cu nevoile lor medicale și să primească prestații sub formă de 

numerar în caz de invaliditate totală sau deces. 

(2) Prestațiile de asigurare pentru accidente de muncă sub formă de numerar sunt acordate în același 

timp moștenitorilor lucrătorilor care mor sau lucrătorilor cu handicap în conformitate cu nivelul de 

handicap. 

(3) Pentru anumite tipuri de servicii sau anumite accidente, angajatorul este supus unor taxe. 

 

 

 



 

 

Articolul  32 

(1) Beneficiile asigurării de accidente de muncă menționate la Articolul  31 alineatul (1) sunt 

furnizate la o unitate sanitară deținută de guvern sau privat care îndeplinește cerințele și stabilește 

cooperarea cu Agenția de Organizare a Securității Sociale. 

(2) În caz de urgență, serviciul menționat la alineatul (1) poate fi furnizat la o unitate de sănătate care 

nu cooperează cu Agenția de Organizare a Securității Sociale. 

(3) În cazul producerii unui accident de muncă într-o zonă în care încă nu sunt disponibile unități de 

sănătate care să îndeplinească cerințele, atunci pentru a răspunde nevoilor medicale ale 

participanților, organismul de administrare a securității sociale trebuie să ofere compensații. 

(4) În cazul în care participantul necesită îngrijire internă la spital, clasa de tratament la spital 

primește o clasă standard. 

Articolul  33 

Dispoziții suplimentare privind valoarea prestațiilor în numerar, drepturile de moștenitor, 

compensațiile și serviciile medicale menționate la Articolul  31 și la Articolul  32 sunt reglementate 

în continuare în Regulamentul Guvernului. 

Articolul  34 

(1) Suma contribuțiilor la asigurarea de accidente de muncă este un anumit procent din salarii sau 

venituri care este suportat în întregime de angajator. 

(2) Suma contribuțiilor la asigurarea de accidente de muncă pentru participanții care nu primesc 

salarii este o sumă nominală determinată periodic de Guvern. 

(3) Valoarea contribuțiilor menționate la alineatul (1) variază pentru fiecare grup de lucrători în 

conformitate cu riscurile mediului de muncă. 

(4) Dispozițiile menționate la alin. (2) și alin. (3) sunt reglementate în continuare într-un regulament 

guvernamental. 

 

A patra parte 

Garanție pentru bătrânețe 

Articolul  35 

(1) Securitatea la bătrânețe este deținută la nivel național pe baza principiului asigurărilor sociale sau 

a economiilor obligatorii. 

(2) Securitatea pentru bătrânețe este asigurată cu scopul de a asigura că participanții primesc 

numerar atunci când se pensionează, suferă de o incapacitate totală permanentă sau mor. 

Articolul  36 

Participanții la asigurarea pentru bătrânețe sunt participanții care au plătit contribuții. 

 



 

 

Articolul  37 

(1) Beneficiile pentru prestația de vârstă sub formă de numerar se plătesc în același timp în care 

participantul intră în vârstă de pensionare, moare sau are o incapacitate permanentă totală. 

(2) Valoarea prestației de pensie se determină pe baza întregii contribuții acumulate depuse, plus 

rezultatele dezvoltării acesteia. 

(3) Plata prestațiilor de pensie poate fi acordată parțial într-o anumită măsură după ce apartenența 

atinge minimum 10 (zece) ani. 

(4) În cazul în care un participant moare, moștenitorul său legal are dreptul să primească prestații 

pentru limită de vârstă. 

(5) Dispozițiile menționate la alin. (3) și alin. (4) sunt reglementate în continuare într-un regulament 

guvernamental. 

Articolul  38 

(1) Suma contribuțiilor la economiile pentru bătrânețe pentru participanții care primesc salarii este 

determinată pe baza unui anumit procent din salarii sau al anumitor venituri care este suportat în 

comun de angajator și lucrător 

(2) Suma contribuțiilor la economiile pentru bătrânețe pentru participanții care nu primesc salarii se 

determină pe baza unei sume nominale determinate pe baza unei sume nominale determinate 

periodic. 

(3) Dispozițiile menționate la alin. (1) și alin. (2) sunt reglementate în continuare într-un regulament 

guvernamental. 

Secțiunea a cincea 

Garantarea pensiei 

Articolul  39 

(1) Garanțiile de pensie sunt păstrate la nivel național pe baza principiului asigurărilor sociale sau a 

economiilor obligatorii. 

(2) Garanțiile de pensie sunt menținute pentru a menține un grad decent de viață atunci când un 

participant își pierde sau își micșorează venitul din cauza intrării în vârstă de pensionare sau a 

confruntării cu un handicap permanent total. 

(3) Prestațiile de pensie sunt organizate pe baza prestației definite. 

(4) Vârsta pensiei este stabilită conform prevederilor legale. 

Articolul  40 

Participanții la garanțiile de pensie sunt lucrătorii care au plătit contribuții. 

Articolul  41 

(1) Prestații de pensie sub formă de numerar primite în fiecare lună ca: 

a. Pensie pentru limită de vârstă, acceptată de participanți după pensionare până la moarte; 



 

 

b. Pensie de invaliditate, acceptată de participanții care sunt invalizi ca urmare a unui accident sau 

din cauza unei boli până la moarte; 

c. Pensia unei văduve / văduv, primite de către văduva / văduvul participantului până la moarte sau 

recăsătorire; 

d. Pensie pentru copii, acceptată de moștenitorii participantului până la 23 (douăzeci și trei) de ani, 

care lucrează sau se căsătorește; sau 

e. Pensia părinților, acceptată de părinții moștenitorilor participanților singuri până la un anumit 

termen în conformitate cu reglementările legale. 

(2) Fiecare participant sau moștenitorul său are dreptul să primească plăți periodice de pensie în 

fiecare lună după îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 15 (cincisprezece) ani, cu excepția 

cazului în care reglementările legale sunt stipulate altfel. 

(3) Beneficiile de pensie sunt plătite participanților care au împlinit vârsta de pensionare în 

conformitate cu formula stabilită. 

(4) Dacă participantul moare în termen de 15 (cincisprezece) ani, moștenitorii vor avea în continuare 

dreptul de a primi o prestație de garanție pentru pensie. 

(5) Dacă participantul împlinește vârsta de pensionare înainte de împlinirea stagiului de cotizare 

(cincisprezece) ani, participantul are dreptul să obțină întreaga contribuție acumulată, plus 

rezultatele dezvoltării sale. 

(6) Dreptul unui moștenitor la o prestație de pensie pentru copii se încheie dacă copilul este 

căsătorit, lucrează permanent sau împlinește vârsta de 23 de ani (douăzeci și trei) de ani. 

(7) Prestațiile pentru pensii de invaliditate sunt plătite participanților care au o incapacitate totală 

permanentă, chiar dacă participantul nu a împlinit încă vârsta de pensionare. 

(8) Dispozițiile privind prestațiile de pensie menționate la alineatul (3) sunt reglementate în 

continuare într-un regulament prezidențial. 

Articolul  42 

(1) Suma contribuțiilor la garanțiile de pensie pentru beneficiarii salariilor este determinată pe baza 

unui anumit procent din salarii sau venituri sau a unei anumite sume nominale împărțite între 

angajator și lucrător. 

(2) Dispozițiile menționate la alineatul (1) sunt reglementate în continuare printr-un regulament 

guvernamental. 

Partea a șasea 

Garanție de deces 

Articolul  43 

(1) Garanțiile de deces sunt deținute la nivel național pe baza principiului asigurărilor sociale. 

(2) Garanțiile de deces sunt acordate cu scopul de a acorda compensații de deces acordate 

moștenitorilor participanților care au murit. 

 



 

 

Articolul  44 

Un participant la o garanție de deces este oricine a plătit contribuții. 

Articolul  45 

(1) Indemnizațiile de deces sub formă de numerar se plătesc în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare după 

ce cererea este primită și aprobată de Agenția de Organizare a Securității Sociale. 

(2) Valoarea prestației de asigurare de viață se determină pe baza unei anumite sume nominale. 

(3) Dispozițiile privind beneficiile menționate la alineatul (2) sunt reglementate în continuare într-un 

regulament guvernamental. 

Articolul  46 

(1) Contribuțiile la asigurarea de deces sunt suportate de angajator. 

(2) Valoarea contribuției pentru prestațiile de deces pentru participanții care primesc salarii este 

determinată pe baza unui anumit procent din salarii sau venituri. 

(3) Suma contribuțiilor la asigurările de deces pentru participanții care nu sunt beneficiari se 

determină pe baza unei anumite sume nominale plătite de participant. 

(4) Dispozițiile menționate la alin. (1), alineat (2) și (3) sunt reglementate în continuare într-un 

regulament guvernamental. 

CAPITOLUL VII 

GESTIONAREA FONDULUI DE GARANȚIE SOCIALĂ 

Articolul  47 

(1) Fondurile de securitate socială trebuie gestionate și dezvoltate optim de Agenția de Organizare a 

Securității Sociale, luând în considerare aspectele de lichiditate, solvabilitate, prudență, securitate a 

fondurilor și randamente adecvate. 

(2) Procedurile de gestionare și dezvoltare a fondurilor de securitate socială menționate la alin. (1) 

sunt reglementate în continuare într-un regulament guvernamental. 

Articolul  48 

Guvernul poate lua măsuri speciale pentru a asigura nivelul de sănătate financiară al Agenției de 

Organizare a Securității Sociale. 

Articolul  49 

(1) Organismul furnizor de securitate socială gestionează evidența contabilă în conformitate cu 

standardele contabile aplicabile. 

(2) Subvenții încrucișate între programe, plătind beneficiile unui program din alte fonduri ale 

programului care nu sunt permise. 

(3) Asiguratul are dreptul în orice moment să primească informații despre acumularea contribuțiilor 

și rezultatele dezvoltării sale, precum și beneficiile acestui tip de program de economii pentru 

bătrânețe, asigurare de pensie și asigurare de deces. 



 

 

(4) Agenția de administrare a securității sociale este obligată să furnizeze informații despre 

acumularea contribuțiilor și rezultatele dezvoltării sale fiecărui participant la securitatea bătrâneții 

cel puțin o dată pe an. 

Articolul  50 

(1) Organismul de organizare a securității sociale trebuie să înființeze o rezervă tehnică în 

conformitate cu standardele de practică actuarială comună și general acceptată. 

(2) Dispozițiile menționate la alineatul (1) sunt reglementate în continuare într-un regulament 

guvernamental. 

Articolul  51 

Supravegherea gestionării financiare a Agenției de Organizare a Securității Sociale se realizează de 

către autoritatea competentă în conformitate cu reglementările legale. 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZIȚII TRANZIȚIONALE 

Articolul  52 

(1) Când această lege intră în vigoare: 

a. Societatea (Persero) pentru Securitatea Socială a Muncitorilor (JAMSOSTEK), formată prin 

Regulamentul Guvernului nr. Securitatea socială a lucrătorilor (Monitorul de Stat al Republicii 

Indonezia din 1992 numărul 14, Supliment la Monitorul de Stat al Republicii Indonezia numărul 

1468); 

b. Fonduri de economii și asigurări pentru funcționarii publici (Persero) de stat, constituite cu 

Regulamentul Guvernului nr. 26 din 1981 privind transferul fondurilor de economii și al formularelor 

de asigurări ale corporațiilor publice către întreprinderile corporative (Gazeta de stat) 

Republica Indonezia  Anul 1981 Numărul 38), bazat pe Legea numărul 11 din 1969 privind pensiile 

angajaților și văduvele angajaților / retragerea văduvelor (Monitorul de stat numărul 2906), Legea nr. 

8 din 1974 privind principiile personalului (Cartea statutului Republicii Indonezia în 1974 Numărul 55, 

Supliment la Monitorul de Stat Numărul 3014), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 43 din 1999 

(Cartea Statutului Republicii Indonezia Numărul 169 din 1999, Supliment Monitorul de Stat Numărul 

3890) și Regulamentul Guvernului nr. 25 din 1981 privind Asigurările Sociale Funcționarilor Publici 

(Monitorul de Stat al Republicii Indonezia din 1981, numărul 37, Supliment la Monitorul de Stat 

Numărul 3200); 

c. Compania de asigurări sociale (ASABRI) din Republica Indonezia (ASABRI), constituită prin 

Regulamentul Guvernului nr. (Persero) (Monitorul de Stat al Republicii Indonezia din 1991, numărul 

88); 

d. Compania Indoneziană de Asigurări de Sănătate (ASKES), formată prin Regulamentul Guvernului 

nr. 6 din 1992 privind transferul Companiei Publice (Perum) Husada Bhakti în Compania Societății 

(Persero) (Monitorul de Stat al Republicii Indonezia numărul 16 din 1992); rămân valabile atât timp 

cât nu a fost ajustată la prezenta lege. 

(2) Toate dispozițiile care reglementează Organismul de Organizare a Securității Sociale menționat la 

alineatul (1) se adaptează la prezenta lege în cel mult 5 (cinci) ani de la adoptarea prezentei legi. 



 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIȚII CONCLUZII 

Articolul  53 

Prezenta lege va intra în vigoare la data promulgării. Pentru cunoașterea publică, prezenta lege este 

promulgată prin plasarea ei în Monitorul de Stat al Republicii Indonezia. 

  Legalizat în Jakarta   la 19 octombrie 2004 

  PRESIDENTUL REPUBLICII INDONESIEI, 
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