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ABSTRAK 

Manusia pada umumnya memerlukan mahkluk lainnya. Hak manusia 
untuk hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta 
memperoleh pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh semua manusia. Namun 
adanya pengaruh realitas yang berupa finansial, teknologi dan fasilitas yang telah 
membatasi hak-hak  manusia, tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan adanya pertolongan sesama. Dalam 
sebuah negara, pemerintahlah yang berperan sebagai pertolongan terhadap 
rakyatnya melalui pembentukan sistem jaminan sosial yang berupa pelayanan 
kesehatan maupun ketenagakerjaan. Akan tetapi, suatu sistem jaminan sosial yang 
baik dan bermanfaat tidak mudah terbentuk. Dengan adanya organisasi 
internasional yang berpusat pada sistem jaminan sosial, negara yang sedang 
membentuk sistem jaminan sosial menjadi sangat terbantu. Maka dari itu, penulis 
melakukan penelitian ini untuk membandingkan sistem jaminan sosial antara 
Indonesia dengan Filipina dimana kedua negara memiliki sistem hukum yang 
kurang lebih sama. 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif 
yang meninjau kembali hukum yang ada dengan implementasi dalam masyarakat. 
Dengan mempergunakan data sekunder, penulis melakukan pengumpulan data 
kepustakaaan dan literatur yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian, data  yang telah dikumpulkan akan 
dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif yang akan disajikan 
dalam laporan penelitian ini. 

Setelah penulis menganalisa melalui data yang diperoleh, penulis dapat 
membandingkan sistem jaminan sosial kedua negara berdasarkan hukum dan 
pedoman yang telah diakui oleh kedua negara. Hasil perbandingan yang dikaitkan 
dengan teori kemudian memberikan jawaban atas baik dan buruknya suatu sistem 
jaminan sosial. Dari hasil perbandingan ini pula didapatkan jawaban penelitian 
ini. Kemudian, penulis mengajukan saran dan perbaikan untuk meningkatkan 
sistem jaminan sosial yang dinilai masih kurang mencukupi. 
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