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ABSTRAK

Darmawan, Arif. 2009. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap
Kecelakaan Kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa Ungaran. Sarjana Hukum.
Universitas Negeri Semarang. Ubaidilah Kamal, S.Pd, M.H. Tri Sulistiyono, SH.
MH. 106h.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Kecelakaan Kerja

Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maka perusahaan wajib mengikutsertakan
pekerja dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah
Suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah
pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Kecelakaan kerja di PT.
Poliplas Makmur Santosa (2) Kendala-kendala apa yang di hadapi dalam melaksanakan
program Jaminan Sosial tenaga kerja terhadap Kecelakaan kerja di PT. Poliplas Makmur
Santosa (3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala
dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja di
PT. Poliplas Makmur Santosa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sosiolegal,
yaitu teknik penelitian yang tidak hanya ditinjau dari kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga
meninjau bagaimana pelaksanaanya di masyarakat. Penelitan ini berlokasi di PT. Poliplas
Makmur Santosa. sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Personalia PT. Poliplas
Makmur Santosa, Korban Kecelakaan Kerja PT. Poliplas Makmur Santosa, Account Officer
PT. JAMSOSTEK. Pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, sedangkan metode analisa data yaitu
dipakai deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di
PT. Poliplas Makmur Santosa tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena
tidak mengikutsertakan sebagian karyawanya dalam program Jamsostek. Proses
Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja, berawal dari Perusahaan mengajukan jaminan
kecelakaan kerja ke Badan Penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja kemudian
mendaftarkan ke Badan Penyelenggara yaitu PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Persero), dan meminta Jaminan Kecelakaan kerja apabila tenaga kerjanya mengalami
kecelakaan kerja sesuai dengan proses dan syarat-syaratnya. Kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Kecelakaan
Kerja adalah Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha,
kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program
jamsostek; Beratnya beban yang ditanggung pengusaha untuk membayar iuran JKK;
Kesulitan keuangan (financial) perusahaan; Sulitnya menentukan besarnya santunan
yang diperoleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Upaya-upaya yang di

viii
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tempuh dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa meliputi: (1)
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan program Jamsostek. (2) Meningkatkan
kemampuan, keterampilan dan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki. (3)
Menyempurnakan mekanisme keikutsertaan program jamsostek.

Saran dari hasil penelitian adalah (1) Hendaknya PT. Poliplas Makmur Santosa
mendaftarkan semua tenaga kerjanya tanpa terkecuali dalam Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, sehingga tenaga kerja merasa nyaman dalam melaksanakan
pekerjaannya dan tercipta suasana yang kondusif antara tenaga kerja dan Pengusaha,
sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. (2) Hendaknya PT JAMSOSTEK
meningkatkan besarnya santunan dan mengurangi besarnya prosentase iuran agar
pengusaha tidak merasa berat dalam membayar iuran dan tenaga kerja di PT. Poliplas
Makmur Santosa mendapat santunan yang sesuai dengan kecelakaan yang dialami. (3)
Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan jaminan
Kecelakaan kerja sebaiknya pihak perusahaan atau Pemerintah membuat Suatu
kebijakan Untuk mengatasi kendala tersebut.

ix
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara secara tegas telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, khususnya dalam alenia ke IV (empat) yaitu, Kemudian dari

pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara sebagaimana tersebut di atas pada

hakekatnya mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materiil

dan spirituil dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia

sebagai pekerja atau tenaga kerja merupakan proses dari terlaksananya proses

produksi suatu perusahaan tersebut maka sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan

yang layak bagi kemanusiaan. Maka manusia sebagai tenaga kerja harus

mendapat perlindungan, kesejahteraan dan ketenangan, keamanan dalam

melaksanakan hubungan kerja karena manusia menghadapi ketidakpastian, baik

itu ketidak pastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidak pastian murni yang

selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni yang sering kali di sebut

dengan risiko. Risiko terdapat dalam berbagai bidang dan bisa digolongkan

dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko

fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti

risiko politis, ekonomis, sisial, hankam, dan internasional. Sedangkan risiko
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khusus adalah sifatnya lebih individual karna dirasakan oleh perorangan, seperti

risiko terhadap harta benda, risiko terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan

usaha. Untuk menghadapi risiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat

yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi risiko itu.

Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial (Lalu Husni 2004: 98)

Dalam hal ini yang perlu di berikan jaminan sosial yaitu pekerja, karena

Pekerja adalah tulang punggung perusahaan yang mempunyai peranan penting

dalam perusahaan. Tanpa adanya pekerja tidak mungkin perusahaan itu akan

jalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari akan pentingnya

pekerja bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan

pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatanya dalam menjalankan

pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja

agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal

mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin,

Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan pekerja, yang

dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan aktivitas dan

kesetabilan perusahaan (Lalu Husni 2004: 95).

Menurut Soepomo dalam Asikin (1993:76) perlindungan tenaga kerja

dibagi dalam 3 (tiga) macam,

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di

luar kehendaknya.

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan

kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk

berorganisasi.
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3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan

dan keselamatan kerja. (Abdul Khakim, 2003: 61).

Perlindungan tenaga kerja tersebut dapat memberikan ketenangan kerja,

juga mempunyai dampak positif dan terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin

dan produktivitas tenaga kerja dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan

tenaga kerja dan keluarganya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

Pasal 3 ayat 2 menyebutkan setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial

Tenaga Kerja. Kemudian Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap

perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (PT. JAMSOSTEK, 1999:5)

Yang dimaksud Perusahaan dalam Pasal 3 ayat 1 diatas adalah perusahaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

yaitu, Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga

kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik untuk swasta maupun milik

Negara. Sedangkan yang dimaksud Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1

angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu, Tenaga kerja adalah setiap

orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan

kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tenaga kerja wajib diikut sertakan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja

meliputi tenaga kerja bulanan, harian lepas, borongan dan kontrak. Mengenai

keikutsertaan tenaga kerja bulanan, harian lepas, borongan dan kontrak diatur dalam

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggraan

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK, 1999:5).
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Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maka perusahaan wajib

mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja. Dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 yang menatakan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan

berupa uang sebagai pengganti sebagaian dari penghasilan yang hilang atau

berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial.

Dikatakan demikian karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk

santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam

bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa

risiko-risiko tertentu (Abdul Khakim, 2003: 68).

Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja pada PT.Poliplas Makmur

Santosa yang terletak di Jalan Karimunjawa No109 Gedang Anak, Ungaran. PT.

Poliplas Makmur Santosa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang moven

bag dan net lenno yang berdiri sejak tahun 1993 dan perusahan ini tergabung

dalam sebuah kelompok Poligroup Poliplas. Menurut Kurniawan Wisnu Wardana

selaku Kepala Personalia PT. Poliplas Makmur Santosa mempunyai tenaga kerja

sebanyak 2275 orang, dibagi dalam 1830 karyawan tetap dan 445 tenaga kerja harian

lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja dengan perjanjian waktu tertentu, dan

hanya pekerja tetap saja yang diikutkan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja.
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Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka dipilihlah judul mengenai

“Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja di PT.

Poliplas Makmur Santosa Ungaran”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sangat pentingnya Tenaga Kerja bagi Pengusaha, maka perlu adanya

jaminan terhadap kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Dalam hal ini hak dan

kewajiban antara tenaga kerja dan pengusaha harus saling melengkapi karena

masing-masing antara kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain.

Dari uraian diatas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah

a. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap kecelakaan kerja.

b. Hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perlindungan

kecelakaan kerja.

c. Faktor-faktor yang menjadi pendorong korban untuk meminta jaminan

jika terjadi kecelakaan kerja.

d. Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja.

e. Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil angka

kecelakaan kerja pada perusahaan.

2. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada pelaksanaan

JAMSOSTEK tehadap kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang dilaksanakan

oleh tenaga kerja di PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA
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C. Perumusan Masalah

Agar suatu penelitian mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka

perlu dirumuskan masalah-masalah yang diteliti, adapun permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap

Kecelakaan kerja di PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA?

2. Kendala-kendala apa yang di hadapi dalam melaksanakan program Jaminan

Sosial tenaga kerja terhadap Kecelakaan kerja di PT. POLIPLAS MAKMUR

SANTOSA?

3. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala

dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan

kerja di PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Adapun tujuan subjektif penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan-

bahan guna menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, sebagaimana

syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar sarjana hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

2. Tujuan objektif

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Jaminan Sosial

Tenaga kerja terhadap Kecelakaan Kerja di PT. POLIPLAS MAKMUR

SANTOSA
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b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja di PT.

POLIPLAS MAKMUR SANTOSA.

c. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai upaya-upaya yang ditempuh

dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja di PT. POLIPLAS

MAKMUR SANTOSA.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum

khususnya Hukum Ketenagakerjaan.

b. Di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk di jadikan arah

penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Tenaga Kerja

Dapat memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran

akan Hak dan Kewajiban sehingga dapat tercapai kerja sama yang sehat

antara pekerja dan pengusaha dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

terutama terhadap kecelakaan kerja.
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b. Bagi Pengusaha

Penelitian dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban

pengusaha dalam memperlakukan pekerja sebagaimana diperjanjikan

seadil-adilnya menurut batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah pemahaman

atau wawasan sehingga dapat mendidik kita supaya berpikir dan bertindak

kritis terhadap segala ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

F. Sistematika Skripsi

1. Bagian Pendahuluan

Pendahuluan memuat judul, persetujuan pembimbing, halaman

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, sari

(abstrak) dan daftar isi.

2. Bagian Isi Skripsi

BAB I (satu) Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan latar

belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah

atau fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB II (dua) membahas tentang tinjauan pustaka menguraikan tinjauan

Hukum Ketenagakerjaan, pengertian Tenaga kerja, hak pekerja, Kewajiban

pekerja dan pengertian pekerja, Kecelakaan kerja, pengertian Jamsostek.

BAB III (tiga) Tentang Metode Penelitian menguraikan tentang dasar

penelitian, fokus penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, teknik
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pengumpulan data, teknik pengabsahan data, Metode analisa data, serta

prosedur penelitian yang digunakan.

BAB IV (empat) Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan

tentang pelaksanaan, kendala-kendala dan upaya yang ditempuh untuk

mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga kerja

terhadap kecelakaan Kerja.

BAB V (lima) Simpulan dan saran menguraikan kesimpulan secara

keseluruhan dan pembahasan skripsi dan saran-saran yang berhubungan

dengan masalah skripsi.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir ini meliputi daftar pustaka serta lampiran-lampiran.
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BAB II

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah sebagaian dari hukum yang berlaku

yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja

dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja

yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. (G.Karta

Sapoetra, 1982:2).

Sedangkan menurut para ahli mengemukakan pendapat mengenai

Hukum Ketenagakerjaan, Menurut Mr.N.E.H. Van Esveld berpendapat

bahwa Hukum Ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana

pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pekerjaan yang

dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab.

Menurut Imam Soepomo Hukum Ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan-

peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian

dimana seorang pekerja dengan menerima upah (Sendjun 2001:1).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Ketenagakerjaan

itu mengatur tentang hubungan antara pekerja dengan pimpinanya dalam

hubungan kerja. Dan berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum dapat

disimpulkan beberapa unsur antara lain bahwa hukum tenaga kerja berbentuk

tertulis maupun tidak tertulis, mengatur hubungan antara pekerja dan majikan



11

dalam hal ini pengusaha, adanya upah atau balas jasa, dan mengatur

perlindungan tenaga kerja. Ruang lingkup Ketenagakerjaan tidak sempit dan

terbatas, kenyataan dalam prakteknya sangat komplek dan multidimensi.

Oleh karena itu, ada benarnya jika hukum Ketenagakerjaan tidak hanya

mengatur hubungan kerja saja tetapi juga mengatur segala hal di luar

hubungan kerja tetapi masih berkaitan dengan Tenaga Kerja.

Sedangkan asas yang digunakan dalam hukum Ketenagakerjaan

bertumpu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa

pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pada dasarnya asas

ketenagakerjaan sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas

demokrasi, asas adil dan merata. (Abdul Khakim, 2003:6)

Menurut Manulang tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk

mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi

tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya pasal 4

menegaskan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan meliputi

memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi, adanya pemerataan kesempatan kerja, untuk memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Sendjun 2001:2).
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2. Pengertian Tenaga kerja

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat (Lalu husni 2006: 15).

Sedangkan menurut Imam Soepomo adalah seorang yang bekerja pada

orang lain dengan menerima upah, Setiap orang yang menetap dalam suatu

wilayah Negara, jadi disebut tenaga kerja dapat pula di sebut cukan tenaga

kerja, dapat warga Negara dapat pula orang asing (Sehat Damanik, 2004:2).

Pengertian Tenaga Kerja di atas sejalan dengan pengertian Tenaga

Kerja menurut konsep Ketenagakerjaan pada umumnya. Dapat kita

simpulkan bahwa Tenaga kerja terdiri dari berbagai tingkatan, dengan fungsi

dan hak berlainan antara kelompok yang satu dengan yang lainya,

sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu demi produktifitas

perusahaan dan peningkatan kesejahteraan hidup dari yang bersangkutan

(Artoyo,1986:5).

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa tenaga kerja yang sudah bekerja

yang dapat disebut pekerja. Istilah pekerja atau buruh yang sekarang

disandingkan muncul karena dalam Undang-Undang yang lahir sebelumnya

yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh atau

pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut.

Munculnya istilah buruh atau pekerja yang di sejajarkan disebabkan

selama ini pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah

pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga
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menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan .

Karena itu pada era Orde Baru istilah serikat buruh di ganti dengan istilah

pekerja (Lalu Husni 2006: 20).

3. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan

bahwa: Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan

dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas

ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional

yakni asas demokrasi, asas adil dan merata Karena pembangunan

Ketenagakerjaan menyangkut dan terkait dengan berbagai pihak antara lain

Pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh oleh karena itu dalam

pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan terpadu

dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Sedangkan tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan menurut Manulang

adalah:

1) Untuk melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.

2) Untuk melindungi tenaga kerja dari kekuasaan yang tidak terbatas dari

pengusaha.

Sedangkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan menurut pasal 4

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi.
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2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

3) Meberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan.

4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

4. Macam-Macam Tenaga Kerja

Menurut statusnya pekerja dibedakan menjadi tiga antara lain yaitu:

a) Pekerja borongan adalah pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan

dengan menerima upah berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh

pekerja.

b) Pekerja harian adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan/majikan

untuk melakukan pekerjaan tertentu dan berubah-ubah dalam

waktu/volume perubahan dengan menerima upah yang didasarkan pada

kehadiran pekerja pada hari itu.

c) Pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan/majikan

dengan menetap dan menerima upah. (Abdul Khakim, 2006:14).

5. Hak-Hak Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 merupakan Undang-Undang

Tenaga Kerja yang mengatur hak-hak tenaga kerja yaitu, Setiap Tenaga Kerja

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan

kesehatan kerja (Pasal 86), Setiap Tenaga Kerja dan keluarganya berhak

memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 99), Hak-hak sebagai

tenaga kerja yaitu:
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a. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi dari pengusaha.

b. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan

atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya melalui pelatihan kerja.

c. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah

menikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja

pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat

kerja.

d. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak

pengakuan kualifikasi kompetensi kerja perusahaan atau lembaga

sertifikasi.

e. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

f. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5

(satu setengah) bulan selama saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu

setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter

kandungan atau bidan.

g. Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan

berhak memperoleh 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat

dokter kandungan atau bidan.
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h. Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus

diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus

dilakukan waktu kerja.

i. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh

perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Moral dan kesusilaan.

3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama.

j. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian

k. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh

jaminan sosial tenaga kerja.

l. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota dan

serikat pekerja atau serikat buruh.

m. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh atau dan serikat

pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah tertib dan damai sebagai

akibat gagalnya perundingan.

Sedangkan menurut Ridwan Halim hak tenaga kerja yaitu

a. Imbalan kerja (gaji, upah dan sebagainya) sebagaimana telah diperjanjikan

setelah ia melakukan kewajibanya.

b. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut

perjanjian akan diberikan oleh pihak majikan atau perusahaan kepadanya.
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c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan

yang layak, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawanya dalam

tugas dan penghasilanya masing-masing dalam angka perbandingan yang sehat.

e. Jaminan kehidupanya yang wajar dan layak dari pihak majikan.

f. Jaminan perlindungan keselamatan diri dan kepentinganya selama

hubungan kerja berlangsung.

g. Penjelasan dan kejelasan status, waktu dan cara kerjanya pada majikan

atau perrusahaan (Ridwan Halim 1990:45).

6. Kewajiban Tenaga Kerja

Tenaga kerja berkewajiban sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagaimana telah diperjanjikan

sebelumnya menurut kemampuanya dan sebaik-baiknya. (Pasal 1603

KUHPerdata).

b. Melaksanakan tugas pekerjaanya sendiri, tanpa bantuan atau penggantian

orang lain diluar ijin atau pengetahuan majikannya. (Pasal 1603 a

KUHPerdata).

c. Menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaanya

yang telah ditetapkan majikan berdasarkan Undang-Undang, perjanjian

atau kebiasaan yang layak (Pasal 1603 b KUHPerdata).

d. Melakukan tugas dan segala kewajibanya secara layak dalam arti menurut

kepatutan dan kepantasan baginya untuk bertindak menurut keperluannya

(Pasal 1604 d KUHPerdata).
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e. Melaksanakan tugas dan segala kewajibanya secara layak dalam arti

menurut kepatutan dan kepantasan baginya untuk bertindak menurut

keperluanya (Pasal 1604 d KUHPerdata). (Ridwan Halim 1990:4).

7. Hubungan kerja

Menurut Imam Soepomo Hubungan Kerja adalah suatu hubungan

antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana huubungan kerja itu

terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua pihak. Di satu pihak

pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha

mempekerjakan pekerja dengan memberi upah (Zaeni Asyhadie,2007:3)

Sedangkan menurut Lalu Husni, S.H.,M.Hum. Hubungan Kerja adalah

hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu

suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan diri pada pihak majikan

untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan

kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah

(Zaenal Asikin, 2004:65)

Jadi, intinya sama dengan perumusan hubungan kerja dalam Undang-

Undang No.13 Tahun 2003, yaitu hubungan kerja ada setelah dibuatnya suatu

perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam Pasal 1601 a KUH Perdata disebut

dengan persetujuan perburuhan, yaitu Persetujuan dengan mana pihak yang

satu si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak lain, si

majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah

(Zaeni Asyhadie,2007:3)
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Dari beberapa perumusan perjanjian kerja yang melahirkan hubungan

kerja tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung

dalam suatu perjanjian kerja adalah:

a. Adanya pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja, pekerjaan merupakan unsur yang terpenting

karena pekerjaan merupakan prestasi yang diperjanjikan oleh

pekerja/buruh.

b. Adanya perintah/petunjuk dari pengusaha

Perintah atau petunjuk dari pengusaha juga merupakan unsur yang utama

dalam suatu hubungan kerja karena dengan adanya unsur perintah atau

petunjuk dari pengusaha inilah, suatu “hubungan” itu dapat dikategorikan

suatu hubungan kerja.

c. Adanya upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima oleh pekerja atau

buruh selama ia melaksanakan pekerjaanya. (Zaeni Asyhadie,2007:5)

Karena Jaminan sosial umumnya berkaitan dengan sistem pembayaran

upah kepada pekerja/buruh, berikut secara ringkas akan diuraikan sistem

pembayaran upah dalam hukum kerja (hukum ketenagakerjaan Bidang

hubungan kerja). Ada beberapa jenis atau sistem pembayaran upah,

diantaranya adalah:
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a. Sistem upah jangka waktu

Dengan sistem upah jangka waktu ini pembayaranya dilakukan dengan

sistem jangka waktu tertentu misalnya harian, mingguan, bulanan. Dalam

kaitanya dalam pembahasan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana

diatur dalam UU No.3 Tahun 1992 yang menjadi patokan dalam

pembayaran iuran peserta jaminan sosial adalah sistem pembayaran upah

secara bulanan dengan demikian:

1. Jika upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sama dengan

upah sehari dikalikan tiga puluh

2. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah sebulan

dihitung dari upah rata-rata tiga bulan terakhir.

3. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya

didasarkan pada upah borongan, maka upah sebulan dari rata-rata dua

belas bulan terakhir.

b. Sistem pembayaran borongan

Sistem upah borongan pada umumnya untuk menggantikan sistem upah

jangka waktu jika hasil pekerjaanya tidak memuaskan. Namun demikian

upah borongan ini hanya bisa digunakan jika hasil pekerjaanya dapat

diukur dengan suatu ukuran tertentu misalnya diukur dari beratnya,

banyaknya, dan sebagainya.

c. Sistem upah permufakatan

Suatu sistem pembayaran upah dengan cara memberikan upah kepada

pengurus suatu kelompok pekerja tertentu, dan nantinya ketua kelompok

akan membagikan kepada para anggota. . (Zaeni Asyhadie,2007:11)
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B. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi

tertentu, yang penggunaanya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sebagai program publik, JAMSOSTEK memberikan hak dan membebani

kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja

berdasarkan Undang-Undang No3 Tahun 1992, berupa santunan tunai dan

pelayanan medis sedang kewajibanya adalah membayar iuran. Program ini

memberikan perlindungan bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat

manusia jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan

yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi

yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa

kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang

mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja

dan/atau membutuhkan perawatan medis. (PT. JAMSOSTEK, 2008: 1)

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 memberikan

pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi

tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagaian

dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Sementara itu Kennet Thomson seorang ahli pada secretariat jendral

International Sosial Security Association (ISSA) di Jenewa dalam Regional
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Training Seminar ISSA di Jakarta pada bulan Juni 1980 mengatakan bahwa

“Jaminan dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh

masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa

tertentu dengan tujuan sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya

peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya turunnya

sebagaian besar penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis dan

atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya

peristiwa tersebut, serta jaminan keluarga dan anak (H Zaenal Asikin DKK

2004:52).

Jaminan sosial sendiri mencakup bidang pencegahan dan pengembangan

bidang pemulihan dan penyembuhan serta bidang pembinaan. Ketiga bidang

ini jika dikaitkan lebih jauh lagi akan menuju apa yang di namakan

perlindungan buruh.

Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai 2 aspek, antara lain;

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimal bagi Tenaga Kerja dan keluarga.

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah

menyumbangkan tenaga dan pikiranya kepada perusahaan tempat

mereka bekerja (Kansil 2001:179).

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 sebagai pelaksana Pasal 10 dan Pasal 15

Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang aturan aturan pokok mengenai



23

tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,

jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

2. Dasar hukum

Program JAMSOSTEK kepesertaanya diatur secara wajib melalui

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

sedangkan pelaksanaanya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial, Keputusan Presiden

Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul karena Hubungan

Kerja, Dan Peraturan Menteri Tenga kerja Nomor: PER-12/MEN/VI/2007

Tentang petunjuuk kepesertaan Pembayaran iuran, pembayaran santunan dan

pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK,2008: 2).

3. Jenis Program JAMSOSTEK

Undang-Undang No.3 Tahun 1992 mengatur jenis program Jaminan

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan.

a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi

tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja

sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja

b. Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari

tua, yang iuranya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja, Kemanfaatan

Jaminan Hari Tua sebesar iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan.
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c. Program Jaminan Kematian

Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta

yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan

bagi Jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal.

d. Program jaminan Pemeliharaan kesehatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bersifat dasar diberikan kepada tenaga kerja

dan keluarga maksimum dengan 3 (tiga) orang anak (PT. JAMSOSTEK, 2008: 2)

4. Hak dan Kewajiban Peserta JAMSOSTEK

a. Hak pengusaha/perusahaan

1) Menerima sertifikat/tanda bukti telah menjadi peserta Jamsostek.

2) Menerima bukti penerimaan iuran sebagai bukti pembayaran iuran

3) Menerima pelayanan yang terbaik dari PT. Jamsostek (persero).

4) Menerima kembali biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dalam

kasus kecelakaan kerja (reimbursement) (Jamsostek 1998: 143).

b. Kewajiban pengusaha

1) Mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jamsostek

sesuai peraturan perundangan.

2) Melaporkan dengan benar data tentang tenaga kerja, upah, perubahan

tenaga kerja maupun upah serta perubahan jenis usaha.

3) Melaksanakan pembayaran iuran bulanan tepat waktu (paling lambat

15 bulan berikutnya) dan besarnya iuran sesuai jumlah upah yang

dibayar setiap bulan.

4) Mencatat setiap penambahan dan pengurangan tenaga kerja serta

perubahan upah dan melaporkan ke PT. Jamsostek
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5) Pengusaha wajib melaporkan pula perubahan mengenai:

a) Alamat Perusahaan.

b) Kepemilikan perusahaan.

c) Jenis atau bidang usaha.

d) Jumlah tenaga kerja dan keluarga.

e) Besarnya upah setiap tenaga kerja

(Jamsostek 1998: 143).

c. Hak Tenaga Kerja

1) Menerima kartu Jamsostek dan Kartu pemeliharaan kesehatan

2) Menerima Jaminan dan santunan

a) Yang berupa uang dan santunan

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- Jaminan Kematian (JK)

- Jaminan Hari Tua (JHT)

b) Yang berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

(JPK) (Jamsostek 1998: 143)

d. Kewajiban Tenaga Kerja

1) Memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pada saatdidaftarkan.

2) Bagi tenaga kerja yang sudah menjadi peserta, bila pindah pekerjaan

harus melaporkan nomor peserta Jamsosteknya kepada perusahaan ang

baru (Jamsostek 1998: 143)
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C. Program Jaminan Kecelakaan kerja

1. Jaminan Kecelakaan kerja

Jaminan kecelakaan kerja merupakan pemberian kompensasi dan

rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai

berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit

akibat hubungan kerja. (Buletin PT. JAMSOSTEK 2008)

Jaminan kecelakaan kerja merupakan program yang tertua dalam

jminan sosial, yang biasanya selalu terdapat dalamsetiap program jaminan

sosial di setiap Negara. Hal tersebut di karenakan,

a. Secara yuridis Jaminan Kecelakaan kerja merupakan hak dari tenaga kerja

yang tidak di sangsikan lagi menjadi tanggung jawab pengusaha.

b. Program jaminan kerja dianggap tidak mahal karena kecelakaan kerja

yang mengakibatkan cacat atu kematian jarang terjadi.

c. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja bagi penderita kecelakaan sangatlah

besar karena pada saat itulah dia membutuhkan pertolongan yang

pembiayaanya mungkin tidak akan terjangkau oleh yang bersangkutan.

(Zaeni Asyhadie, 2007:131)

Yang termasuk dalam jaminan Kecelakaan kerja menurut Pasal 8 ayat

2 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 adalah:

a. Magang atau murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima

upah ataupun tidak; Magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata

belum pernah menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan,

tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan. Demikian pula murid

atau siswa yang melakukan pekerjaan dalam rangka kerja praktek, berhak

atas jaminan kecelakaan kerja apabila tertimpa kecelakaan kerja.
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b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika pemborong adalah

perusahaan; Pemborong yang bukan Pengusaha dianggap bekerja pada

pengusaha yang memborongkan pekerjaan.

c. Narapidana yang dipekerjakan perusahaan, Narapidana yang dipekerjakan

perusahaan perlu di berikan perlindungan berupa jaminan kecelakaan

kerja (Kansil 2001: 184).

Berdasarkan hal tersebut, program jaminan kecelakaan kerja sangatlah

diperlukan guna mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi akibat dari

risiko ekonomis yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang menimpa

tenaga kerja (Zaeni Asyhadie, 2007:131).

2. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah sentuhan atau benturan benda keras atau benda

cair (kimiawi) atau gas, api yang datangnya dari luar terhadap badan

(jasmani) seorang yang mengakibatkan kematian atau cacat yang sifat dan

letaknya dapat di tentukan oleh dokter. Kecelakaan meliputi kecelakaan diri,

kecelakaan kerja, kecelakaan angkutan (Soisno, 2003:77).

Kecelakaan Kerja maksudnya adalah kecelakaan yang berhubungan

dengan hubungan kerja pada suatu perusahaan. Berhubungan dengan

kecelakaan kerja adalah kecelakaan tersebut bersumber atau berasal dari

perusahaan yang di sebabkan berbagai faktor (Zaeni Asyhadie, 2007:127)

Kecelakan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan

hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,

demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari
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rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah dari tempat kerja melalui

jalan yang biasa atau wajar dilalui( PT. Jamsostek 2007: 1)

Kecelakaan kerja dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1992 tentang JAMSOSTEK, kecelakaan kerja diatur dalam Pasal 1 ayat 6

yaitu: Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan

hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul dalam hubungan kerja,

demkian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah

menuju ke tempat kerja, pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dilalui.

Apabila pengertian kecelakaan kerja dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1992 Pasal 1 ayat 6 di telaah maka kecelakaan kerja yang dimaksud

cukup luas ruang lingkupnya karena kecelakaan kerja tidak hanya terjadi

pada saat melakukan kerja saja, tetapi diperluas sampai penyakit yang timbul

dalam hubungan kerja, bahkan kecelakaan yang terjadi pada saat berangkat

ataupun pulang dari kerja dengan melalui jalan yang biasa dilalui.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko

yang dihadapi para pekerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi

hilangnya atau berkurangnya penghasilan akibat kematian ataupun

kecelakaan kerja baik fisik maupun mental tenaga kerja, maka perlu adanya

Jaminan kecelakaan kerja.

3. Kategori Kecelakaan Kerja

Tidak semua kecelakaan kerja dapat dikategorikan dalam kecelakaan

kerja. Ada beberapa jenis kecelakaan yang pada awalnya tidak dapat
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dikategorikan dalam kecelakaan kerja, namun karena perkembangan

teknologi jenis kecelakaan tadi di masukkan sebagai kecelakaan kerja.

Dengan perkembangan yang demikian, maka tidak hanya meliputi kecelakaan

di perusahaan saja yang termasuk kecelakaan kerja, tetapi tetapi juga meliputi

kecelakaan lalu lintas yang timbul pada saat pergi dan pulang dari tempat

kerja. Demikian juga kecelakaan kerja kadangkala diperluas dengan meliputi

penyakit akibat kerja (Zaeni Asyhadie, 2007:131).

Sedangkan menurut Manulang kecelakaan kerja meliputi:

a. Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja atau lingkungan tempat kerja.

b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dan pulang dari tempat

kerja, sepanjang melalui perjalanan yang wajar dan biasa dilewati setiap hari.

c. Kecelakaan terjadi di tempat lain dalam rangka tugas atau secara

langsung bersangkut paut dengan penugasan dan tidak ada unsur

kepentingan pribadi.

d. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja (Manulang 2001:131).

Dengan demikian, dapat digolongkan tiga jenis kecelakaan kerja,yaitu:

a. Golongan pertama, yang mengartikan kecelakaan kera secara sempit yaitu

golongan yang hanya meliputi kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan

saja.

b. Golongan kedua, yang mengartikan kecelakaan yang bukan hanya terjadi

di perusahaan saja, tetapi juga penyakit yang timbul akibat hubungan kerja

di perusahaan tempat bekerja.

Golongan ketiga, yang mengartikan kecelakaan kerja secara luas, yaitu

jenis kecelakaan yang meliputi golongan pertama dan golongan kedua
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ditambah kecelakaan (lalu lintas) yang terjadi pada saat pulang dan pergike

tempat kerja, dengan melalui rute yang biasa dilalui (Zaeni Asyhadie, 2007:131).

Kategori Kecelakaan kerja secara luas, yaitu

a. Kecelakaan di tempat kerja

Kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melaksanakan aktifitas

kerja ditempat kerja

b. Kecelakaan terjadi di luar tempat kerja

Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah

menuju tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui sejak

berada di jalan umum dan atau ke tempat lain yang berhubung dengan

hubungan kerja.

c. Penyakit akibat kerja

Penyakit akibat kerja (occupational disease) penyakit yang disebabkan

oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang dalam KEPPRES No.22tahun

1993 disebut penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.

d. Meninggal mendadak ditempat kerja

1. Tenaga kerja pada saat bekerja di tempat kerja tiba-tiba meninggal

dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang di deritanya.

2. Tenaga kerja mendapat serangan penyakit di tempat kerja kemudian

langsung di bawa ke pelayanan kesehatan (Rumah Sakit) dan tidak

lebih dari 24 jam meninggal.

e. Hilang atau dianggap telah meninggal dunia

Tenaga kerja dinyatakan hilang atau meninggal dunia adalah apabila

tenaga kerja pada saat melaksanakan aktifitas kerja karena suatu sebab

dinyatakan hilang atau dianggap telah meninggal dunia
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Suatu kasus kecelakaan kerja dimana seorang dinyatakan hilang harus

didukung dengan kronologis kejadian dari perusahaan yang bersangkutan

dengan melengkapi

1. keterangan dari kepolisian

2. keterangan dari syahbandar (apabila hilang di laut)

3. keterangan Basarnas (Badan Searc and Rescue Nasional)

f. lain –lain

1) pada hari kerja

a) kecelakaan pada waktu tugas luar kota, yang dibuktikan surat

tugas

b) kecelakaan yang terjadi pada saat kerja lembur, dibuktikan dengan

surat perintah lembur

c) Perkelahian yang terjadi dalam tempat kerja, apabila perkelahian

itu ada kaitanya dengan dinas/tugas pekerjaan, maka kedua belah

pihak yang cidera dianggap kecelakaan kerja

2) Diluar waktu/jam kerja

a) Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olah

raga yang harus dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan

b) Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pendidikan yang

merupakan tugas dari perusahaan yang harus dibuktikan dengan

surat tugas dari perusahaan

c) Kecelakaan yang terjadi dalam waktu perjalanan pulang pergi dan

pada saat darmawisata dilakukan bersama dan diketahui perusahaan.
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d) Kecelakaan yang terjadi pada waktu perjalanan dari dan ke base

camp yang berada dilokasi kerja

e) Perjalanan pulang dan pergi bagi tenaga kerja yang setiap

akhir pekan kembali kerumah tempat tinggal yang sebenarnya

(PT. Jamsostek 2007:2-5)

Dalam kaitanya dengan kecelakaan kerja ada suatu jenis kecelakaan

yang tidak dapat di kategorikan sebagai kecelakaan kerja. Jenis-jenis

kecelakaan tersebut adalah

a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, yaitu yang bersangkutan sedang

bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Jika yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan,

dalam perjalanan memenuhi panggilan tersebut, yang bersangkutan sudah

dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja.

b. Kecelakaan yang terjadi di mes/perkemahan yang tidak berada di lokasi

tempat kerja.

c. Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan

merupakan tugas dari atasan, untuk kepentingan perusahaan.

c. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan

tempat kerja untuk kepentingan pribadi (Zaeni Asyhadie, 2007:137).

Dalam hal kecelakaan kerja akibat dari kecelakaan kerja adalah:

a. Sembuh

b. Cacat

c. Meninggal dunia (PT. Jamsostek 2007:2-5)
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4. Tata Cara Pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja

a. Apabila ada yang mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja atau siapa

saja harus secepatnya memberitahukan ke perusahaan/pengusaha.

b. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi

tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.

c. Pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Jamsostek 3 kepada

Depnaker dan PT Jamsostek (Persero) setempat sebagai laporan tahap I

tidak lebih dari 2 x 24 ( dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

terjadinya kecelakaan.

d. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan Tahap II kepada kantor

Depnaker dan PT Jamsostek (Persero) setempat, Yang menerangkan:

1) Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir

2) Keadaan cacat sebagian untuk selamanya

3) Keadaan cacat total tetap untuk selamanya baik fisik maupun mental

4) Meninggal dunia

e. Bila tenaga kerja tertimpa penyakit yang timbul karena hubungan kerja,

pengusaha wajib mengisi dan mengirim formulir Jamsostek 3 tidak lebih

dari 2x 24 jam sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa ( formulir

Jamsostek 3c).

f. Penyampaian Formulir Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan

permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja karena itu harus

disertakan bukti-bukti :

1) Foto copy kartu peserta
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2) Surat keterangan dokter dalam bentuk formulir Jamsostek 3c

3) Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan

4) Dokumen pendukung lain yang diperlukan.Apabila bukti-bukti

dokumen pengajuan pembayaran jaminan dimaksud tidak lengkap,

maka PT Jamsostek (Persero) setempat memberitahukan kepada

pengusaha selambat- lambatnya 7 ( tujuh) hari setelah menerima

laporan kaecelakaan kerja tahap II.

g. PT. Jamsostek (Persero) setempat menetapkan besarnya santunan dan

penggantian biaya dan membayar kepada tenaga kerja serta pengusaha (PT

JAMSOSTEK, 1999: 146).

5. Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas :

a. Penggantian biaya yang meliputi :

1) Ongkos pengangkutan tenaga kerja ke Rumah Sakit sebagai berikut:

a) Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai

maksimum sebesar Rp 400.000,-

b) Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum

sebesar Rp 750.000,-

c) Bila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar

Rp 1.500.000,- (PT JAMSOSTEK, 1999: 146).

2) Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan

meliputi : dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan,

puskesmas, Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas I, gigi, mata, serta
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jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat izin resmi dari

instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu

peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan sesuai bukti-bukti

pengeluaran dan maksimum Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

(PT JAMSOSTEK, 1999: 146).

D. Kerangka Pikir

Peraturan PerUndang-Undangan
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- PP Nomor 76 Tahun 2007 perubahan kelima dari PP Nomor 14 Tahun 1993

tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-12/MEN/VI/2007 Tentang

petunjuk kepersetaan pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan
JAMSOSTEK.

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pekerja

Pelaksanaan

Hambatan

Upaya Penyelesaian

Ketenangan dan Kesejahteraan Pekerja
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Dalam Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1992 menyatakan :

(1) Tenaga kerja yang tertimpa Kecelakaan Kerja berhak menerima
Jaminan Kecelakaan Kerja.

(2) Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah:
a) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang

menerima upah maupun tidak;
b) Mereka yang memborong pelerjaan kecuali jika yang memborong

adalah perusahaan;
c) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Bagi tenaga kerja apa yang dinamakan jaminan sosial sangatlah diperlukan

untuk meningkatkan produktifitas, Jaminan sosial tenaga kerja ialah jaminan yang

menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan

pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang

sebagai akibat peristiwa atau keadan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur.

Jadi jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja sangatlah penting,

pangusaha dan pekerja dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain

terutama dalam bidang jaminan kecelakaan kerja. Disini pengusaha memberikan

fasilitas atau jaminan kecelakaan kerja sedangkan pekerja disini adalah pihak

yang mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dalam mewujudkan hal tersebut

tidaklah mudah ada hambatan yang timbul misalnya kurang pembinaan dari

pengusaha terhadap pekerja, menyepelekan aturan yang telah di tetapkan,

kurangnya rasa tanggung jawab antara pengusaha dan pekerja. Upaya

penyelesaian tersebut dalam hal kecelakaan kerja dan kesehatan di golongkan

menjadi dua yaitu: akibat kesalahan pekerja atau pengusaha, apabila akibat dari

kesalahan pengusaha maka pengusaha harus mengganti semua tapi kalo

kesalahan sepenuhnya dari pekerja atau di luar pekerjaan maka sepenuhnya
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ditanggung oleh pekerja, tanpa ada kompensasi walaupun dirasa kurang cukup

oleh pekerja.

Jaminan Kecelakaan kerja yang di berikan pengusaha kepada pengusaha

sangatlah dibutuhkan karena dengan adanya jaminan tersebut pekerja

mendapatkan ketenangan dalam menjalankan produktivitas kerja yang baik

sehingga dapat tercapainya kesejahteraan pekerja dan perkembangnya perusahaan.

Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga Kerja secara aman

melakukan pekerjaanya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan

produktifitas perusahaan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut

Moleong (2000:3) Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati yaitu di PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan beberapa

pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila

berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan ketiga, metode ini

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2000:5).

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan

mampu menggambarkan tentang PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL

TENAGA KERJA TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PT. POLIPLAS

MAKMUR SANTOSA UNGARAN.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti melakukan

penelitian terhadap suatu obyek. Alasan di pilihnya PT. POLIPLAS MAKMUR

SANTOSA karena perusahaan tersebut tenaga kerjanya melakukan proses
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produksi berkaitan dengan mesin, sehingga memungkinkan terjadinya resiko

kecelakaan kerja sangat tinggi. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan keterangan serta data yang berkaitan dengan perlindungan Tenaga

Kerja di PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA. Karena alasan tersebut maka

dipilihlah lokasi penelitian di PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA.

C. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus

dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri.

Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria dalam memasukan-

mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh (Moleong, 2000: 62).

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat

perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian

adalah pelaksanaan JAMSOSTEK terhadap kecelakaan kerja di PT. POLIPLAS

MAKMUR SANTOSA UNGARAN.

D. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah Sosiolegal, yaitu penelitian

yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif (yuridis) dan juga

penelitian sosiologis. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian sosiologis adalah

penelitian yang mengambil data primer, yaitu observasi secara langsung ketempat

penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan fokus penelitian
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mengenai permasalahan. Sosiolegal, yaitu teknik penelitian yang tidak hanya

ditinjau dari kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meninjau bagaimana

pelaksanaanya di masyarakat (Soerjono Soekamto 1984: 42).

Prasetyo dan Barkatullah (2007: 79) menyatakan bahwa tipe kajian

yuridis sosiologis merupakan tipe kajian hukum yang mengkaji law as it is in

society, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial

yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Berorientasi

strukturural, dan menggunakan metode sosial atau non-doktrinal dengan

pendekatan struktural atau makro.

E. Sumber Data

Menurut Maman Rahman (1991:13), Sumber data mengatakan darimana

data penelitian dapat diperoleh. Sumber data dapat orang (informan), dokumen

atau kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Apabila informasi atau data yang

diperoleh dirasakan telah cukup, maka dengan sendirinya penelitian selesai. Data

dari informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian ini dikaji dari

berbagai sumber antara lain:

1. Data Primer

Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2000:112). Sumber data

primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung

yang didukung oleh wawancara terhadap responden dan informan. Pencatatan

sumber data utama melaui pengamatan atau observasi dan wawancara
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merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan

bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan

memperoleh informasi yang diperlukan.

Informan yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian

(Moleong, 2000:90). Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah

pejabat instansi dalam hal ini adalah PR (Public Realitionship) Sedangkan

respondenya adalah Pimpinan kantor JAMSOSTEK cabang Ungaran,

Kabag Personalia, korban yang mengalami kecelakaan kerja di PT.

POLIPLAS MAKMUR SANTOSA UNGARAN.

2. Data Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer,

seperti:

a. Undang-Undang;

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.

b. Hasil-hasil penelitian;

1) Hasil wawancara

2) Hasil observasi atau pengamatan

3) Data-data

c. Hasil karya dari kalangan hukum

Referensi buku-buku hukum (Soekanto, 1995: 12).
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F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rachman (1999:71), bahwa penelitian selain menggunakan

metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang

relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya

langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi

dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah

pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam

daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan

pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban

lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawncarai. Syarat untuk menjadi

pewawancara yang baik adalah keterampilan mewawancarai, motivasi yang

tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu dan takut menyampaikan pertanyaan

(Soemitro, 1988:57).

Dalam melakukan penelitian penulis mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap berkompeten untuk

diwawancarai guna memperoleh bahan masukan dengan tujuan mendapatkan

penjelasan yang lebih sempurna. Hasil wawancara selanjutnya dihubungkan

dengan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan penelitian lapangan.

Interview dimaksudkan untuk mendapatkan data atau keterangan yang
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dibutuhkan dalam penelitian. Penerapan pengumpulan data melalui metode

wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan dan dipandu oleh pedoman

wawancara yang terstruktur. Jadi peneliti akan menggunakan wawancara

terstruktur yaitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis lebih

dahulu sebagai pedoman dengan tujuan memperoleh keterangan secara rinci

dan mendalam mengenai suatu peristiwa dan kondisi tertentu dari pelaksanaan

Jaminan Sosial tenaga kerja terhadap Kecelakaan Kerja di. PT. POLIPLAS

MAKMUR SANTOSA. Disini peniliti akan melakukan wawancara dengan

orang yang berkompeten di perusahaan tersebut.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara

sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian (Maman Rahman,

1999:62). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana

proses pelaksanaan JAMSOSTEK terhadap kecelakaan kerja di PT. POLIPLAS

MAKMUR SANTOSA UNGARAN.

3. Penelitian Pustaka (Library Research)

Melalui penelitian ini penulis berusaha mempelajari buku-buku,

majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada

hubungannya dengan perlindungan Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja,

selanjutnya mengutip dan menterjemahkan bagian-bagian tertentu yang

penting serta mempunyai kaitan dengan perlindungan Tenaga Kerja terhadap

kecelakaan kerja
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G. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep

kesahihan (Validitas) dan keandalan (reliabilitas) (Moleong, 2000:171).

Dari segi validitas dan relialibitas, bila tidak dilakukan dengan tepat dan

benar serta secara lebih berhati-hati maka ancaman terhadap pengotoran hasil

penelitian akan benar-benar menjadi kenyataan. Dilihat dari sisi lain, penelitian

kualitatif dengan paradigma alamiahnya tidak dapat menggunakan kriteria

validitas dan reliabilitas.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaaan keabsahan data yang digunakan

yaitu triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai suatu pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000:178).

Menurut Denzim dalam Moleong (2000:178) terdapat 4 (empat) macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber,

metode, penyidik dan teori.

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang

dikatakannya secara pribadi.

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

(Moleong, 2000:178).
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Berikut ini bagian triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini

Gambar 2. Triangulasi sumber data.
(Sumber : Moleong, 2000:178).

H. Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang

harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sutopo dalam Rachman, 1994:34). Untuk

menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan untuk menggambarkan data-

data yang sudah diperoleh melalui proses analisis yang mendalam dan selanjutnya

dikomunikasikan dalam bentuk secara runtut atau dalam bentuk naratif.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di

lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan

dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Hurberman dalam

Rachman (1999:120) tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu Peneliti mencatat semua data secara objektif

dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

Waktu yang beda

Data Data Valid

Informan yang beda

Metode/teknik yang beda
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2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memiliki hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan,

mengarahkan, membuang, dan yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-

data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang

hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-

waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network cart atau

grafis sehingga peneliti dapat menguasai data.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang

diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan,

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya.jadi dari

data tersebut peneliti mencoba mengambil keputusan. Verifikasi dapat

dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data

yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.
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Untuk lebih jelasnya proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, serta interaksi dari ketiga

komponen dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Pengambilan keputusan dan verifikasi
Sumber : Miles dan Huberman, 1994:20

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpul data.

Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah

direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga

digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan, maka

diambil suatu keputusan atau verifikasi.

I. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahap ini membuat rancangan skripsi, membuat instumen

penelitian, dan membuat surat izin penelitian.

Reduksi Data

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Penarikan
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2. Tahap Penelitian

a. Melaksanakan penelitian, yaitu mengadakan wawancara kepada

pimpinan PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA yang berkaitan

langsung dengan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap

Kecelakaan Kerja.

b. Pengamatan secara langsung mengenai peranan PT. POLIPLAS

MAKMUR SANTOSA dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Terhadap Kecelakaan Kerja.

c. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku.

3. Tahapan Pembuatan Laporan

Dalam tahapan ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk di

analisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan terbentuk

suatu laporan hasil penelitian.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Poliplas Makmur Santosa

PT. Poliplas Makmur Santosa adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang moven bag dan net lenno yang berdiri sejak tahun 1993 dan perusahan ini

tergabung dalam sebuah kelompok Poligroup Poliplas. Disamping PT. Poliplas

Makmur Santosa, perusahaan lainya yang tergabung dalam Poliplas Group adalah:

1. PT. Poliplas Indah Sejahtera, perusahaan ini memiliki hasil produksi yang

sama dengan PT. Poliplas Makmur Santosa, yaitu berupa karung plastik

dengan aplikasi produk lainya, yaitu rafia

2. PT. Politama Pakindo, Produk ini masih berkaitan dengan jenis plastik yaitu

menghasilkan produk dalam bentuk berupa terpal plastik dan kertas

pembungkus bahan bangunan semen.

3. PT. Polidaya Guna Santosa, Perusahaan ini menghasilkan jenis plastik yang

ukuranya lebih kecil seperti plastik pembungkus rokok, plastik pada album

foto dan plastik lainya.

Sementara itu PT. Poliplas Makmur Santosa (PMS) sendiri adalah perusahaan

moven bag, dan net lenno sebagai pengembangan di PT. Poliplas Indah Sejahtera

yang diharapkan dapat memperkuat ekspor produk poligroup ke berbagai konsumen

Dari keempat perusahaan Poliplas group itu, PT. Poliplas Makmur Santosa

adalah perusahaan yang paling muda tetapi perkembangan usahanya tidak kalah

bersaing dengan perusahaan lainya. Semua perusahaan ini di bawah Direksi yang
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berkantor pusat di Semarang, tepatnya di Jalan Menteri Supeno No.11. Harapan

dari dewan direksi ini adalah PT. Poliplas Makmur Santosa dapat sejajar dengan

tiga perusahaan lainya yaitu dapat meningkatkan produk ekspor produk poliplas

dengan cara bekerja sama dan bekerja keras.

PT. Poliplas Makmur Santosa berdiri sejak adanya akte pendirian tanggal

23 Desember 1993 dengan No.85 dan telah disahkan oleh notaris atas nama Sri

Hardini Soejoko, S.H,C.N. di Semarang.

Perusahaan ini menghasilkan produk utama berupa karung plastik sebagai

pembungkus barang-barang tertentu. Setiap hari produk yang dapat dihasilkan

mencapai 230.000 buah karung plastik yang kesemuanya itu hampir 25% (dua

puluh lima persen) untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke beberapa negara Asia,

Eropa dan Afrika, dan sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk memenuhi

dalam Negeri. Berbagai jenis dan ukuran karung plastik dibuat berdasarkan

pesanan pelanggan yang diinginkan dalam jumlah minimal yang telah ditentukan.

Jumlah karyawan di PT. Poliplas Makmur Santosa cukup banyak dari awal

pendirianya tahun 1993 sampai sekarang (2009) mencapai 2.275 karyawan, yaitu

karyawan harian dan karyawan bulanan yang tersebar di berbagai bagian.

PT. Poliplas Makmur Santosa bertempat di Ungaran Kabupaten Semarang,

Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Karimunjawa No109 Gedanganak, Ungaran.

Pabrik berada dalam satu lokasi dengan PT. Poliplas Indah Sejahtera, PT.

Polidaya Guna Perkasa, PT. Politama Pakindo, karena berada dalam satu

poligroup. Adapun lokasi pabrik dipertimbangkan dengan aspek-aspek antara

lain:
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1. Jaringan transportasi darat yang relatif mudah, karena dekat dengan jalan raya.

2. Mudah mendapatkan bahan baku berupa biji plastik yang masih dibeli dari

Perusahaan lain.

3. Kepadatan penduduk sekitar Perusahaan membuat mudah organisasi untuk

mendapatkan tenaga kerja.

4. Dekat dengan transportasi laut untuk kegiatan-kegiatan pengiriman ke luar

daerah maupun keluar Negeri, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Untuk menunjang kegiatan karyawan dalam bekerja, PT. Poliplas

Makmur Santosa menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

1. Transportasi

Perusahaan menyediakan sarana armada bus dan truk box untuk angkutan

antar jemput yang dilakukan secara cuma- cuma.

2. Asuransi

Setiap karyawan ditanggung asuransi selama bekerja

3. Koperasi Karyawan

Koperasi Karyawan melayani pembelian barang/ kebutuhan sehari-hari baik

secara kontan maupun kredit.

4. Pakaian

Setiap tahun karyawan mendapat jatah pakaian kerja baik untuk karyawan

produksi maupun staf kantor. Karyawan yang diberi pakaian kerja adalah

yang telah bermasa kerja minimal 1 Tahun.

5. Sarana Peribadatan.

Sarana ibadah yang terdapat di sekitar pabrik adalah mushola di tiap-tiap unit

dengan ukuran 3m x 3m. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada
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karyawan untuk melaksanakan kewajiban selama berada dalam pabrik

PT. Poliplas Makmur Santosa mempunyai Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Meningkatkan efisien produksi untuk kelangsungan hidup perusahaan,

serta meningkatkan dan mengembangkan usaha, sejalan dengan

meningkatnya jaminan sosial ekonomi pekerja untuk kemajuan usaha

pengusaha.

b. Misi

PT. Poliplas Makmur Santosa Ungaran mempunai misi untuk

mengembangkan dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pada

umumnya dan mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, serta untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat di lingkungan perusahaan.

c. Tujuan

Beberapa tujuan penting perusahaan yang ingin dicapai antara lain:

1) Membuka lapangan kerja karena PT. Poliplas Makmur Santosa,

merupakan perusahaan padat karya yang menyerap tenaga kerja.

2) Berusaha mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya untuk memenuhi

kebutuhan perusahaan dan memenuhi kebutuhan kesejahteraan karyawan.

3) Mendulang program peningkatan ekspor non migas untuk memenuhi

kebutuhan nasional maupun internasional.

B. Struktur Organisasi PT. Poliplas Makmur Santosa

Dalam sebuah perusahaan struktur organisasi sangatlah penting supaya

perusahaan bisa lebih mudah berkoordinasi antara bagian satu dengan bagian



53

yang lainya dan lebih mudah membagi tugas, wewenang, tanggung jawab serta

untuk menghindari keracuhan tugas masing-masing bagian. Untuk itu perlu

adanya struktur organisasi yang baik dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam

menunjang produktivitas kerja.

Sistem organisasi yang digunakan oleh PT. Poliplas Makmur Santosa

adalah menggunakan system organisasi lini (garis). Didalam organisasi lini,

setiap orang mempunyai hubungan pelaporan dengan satu atasan, sehingga ada

kesatuan perintah.

1. Presiden Komisaris

Tugas mereka adalah mengikuti perkembangan pelaksanaan kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan dan secara teratur melakukan pengawasan

serta memberikan saran atau nasehat-nasehat mengenai pelaksanaan atau

perubahan kebijakan yang diperlukan presiden direktur.

2. Presiden Direktur

Bertugas mengkoordinasi semua aktivitas perusahaan dan bertanggung

jawab kepada Dewan Komisaris atas terlaksananya rencana dan kebijakan

yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang telah

berlaku atas nama perusahaan baik di dalam maupun di luar lingkungan

perusahaan . Dan seorang dipilih dan di tunjuk dari seorang dewan komisaris

yang dianggap paling mampu memimpin dan menjalankan perusahaan.

3. Manajer Pemasaran dan Pembelian

Bertugas mengawasi bagian pemasaran dan bertanggung jawab atas

kelancaran dan pemasaran produk. Disamping itu juga bertanggung jawab

dalam menjamin komunikasi atau pelayanan dengan perusahaan lain,
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melakukan riset produkserta bekerja sama dengan manager pabrik dan

manager kantor dalam pengembangan produk yang akan dipasarkan

4. Manajer Akuntansi

Bertugas membantu merumuskan kebijaksanaan keuangan dan

mengatur administrasi penggunaan dan penerimaan kas, serta mengatur surat-

surat berharga dan membuat pembukuan dan laporan keuangan secara

periodik

5. Manager Keuangan

Bertugas mengatur keuangan secara riil, dan dibantu oleh kasir yang

bertanggung jawab atas semua kegiatan pengupahan di perusahaan, baik

karyawan, staff maupun karyawan non staff

6. Manager Pabrik

Bertugas merencanakan besarnya volume produksi dan bertanggung

jawab atas kualitas produk yang dihasilkan. Manager Pabrik bertanggung

jawab atas semua kegiatan perusahaan yang di pimpin dan harus bertanggung

jawab terhadap direktur utama.

Dalam menjalankan tugas manajer pabrik dibantu oleh:

a. Manager Teknik

Yang bertanggung jawab atas semua alat-alat penunjang kegiatan

produksi, serta bertanggung jawab atas pemeliharaanya. Bagian ini terdiri

dari beberapa bagian antara lain:

1) Maintenance Engineering

Bertanggung jawab atas segala jenis mesin-mesin yang ada di dalam

perusahaan yang meliputi kegiatan perbaikan dan pemeliharaan.
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2) Maintenance Electrical

Bertanggung jawab atas semua kegiatan penyelesaian jaringan listrik

yang ada dalam perusahaan dan pemeliharaan alat-alat yang berkaitan

dengan listrik guna mendukung kegiatan produksi dan kegiatan yang

lain di perusahaan.

3) Work Shop

Bertugas menyediakan spare part (suku cadang) yang digunakan untuk

mengganti komponen yang rusak baik dari unit listrik maupun mesin.

4) Perakitan

Bagian ini bertugas untuk membuat atau merakit bagian-bagian dari

suatu mesin yang sebagian dari mesin itu dibeli dari luar dan sebagian

dibuat di dalam perusahaan ataupun perusahaan membuat dan merakit

komponen mesin dalam rangka pengadaan alat-alat yang baru.

b. Manajer Produksi / PPC (planning produk control)

Bagian ini bertanggung jawab atas barang yang diproduksi baik itu

perencanaan bahan baku, perencanaan produksi barang dengan jenis dan

ukuran tertentu serta mengontrol jalannya produksi dan semua hasil produksi.

Bagian produksi terdiri dari

1) Gudang Bahan

Adalah tempat untuk menyimpan bahan baku.

Contoh: biji plastik, solven, cat.

2) Extruder

Adalah bagian awal dari proses produksi dimana pengolahan biji

plastik menjadi benang plastik.
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3) Circular loom

Adalah bagian dari proses produksi yang menganyam benang plastik

yang dihasilkan extruder menjadi karung plastik yang dilihat dari

ukuran panjangnya belum ditentukan (berupa gulungan)

4) Finishing

Terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu

a) Bagian potong

Di bagian ini karung masih berupa gulungan/rol mulai di potong

menggunakan kawat nikelin yang dialiri listrik sehingga kawat

menjadi panas, bentuk potongan sesuai pesanan.

b) Bagian Jahit

Bagian ini menerima hasil dari bagian potong yaitu berupa

potongan-potongan karung untuk kemudian dijahit dengan

menggunakan mesin sewing machine, dimana kecepatan mesin

dapat diatur, pada proses ini plastik yang dijahit adalah bagian

bawah.

c) Bagian Cetak/print

Bagian ini bertugas memberikan cetakan merk/logo tertentu

menurut pesanan dari konsumen, serta memberikan lapisan

berupa polyetlene (innerbag)

d) Bagian Kemas

Bagian ini bertugas mengemas karung dengan menggunakan

mesin press hidraulis.
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e) Gudang Barang Jadi/Kirim

Bertugas menerima barang dari finishing, menyimpanya dan

mengirimkanya kepada konsumen yang memesanya sesuai

denagan order yang diterima dari bagian pemasaran.

c. Manajer Personalia

Terdiri dari beberapa jenis jabatan, antara lain:

1) Kepala personalia yang bertanggung jawab penuh terhadap manager

pabrik terhadap semua kegiatan yang dilakukan.

2) 3 orang shift personalia yang mengurusi berbagai kegiatan

administrasi karyawan didalam perusahaan dan diluar perusahaan

serta seorang menjadi resepsionis.

Manajer personalia bertugas mengatur masalah yang berkaitan dengan

ketenagakerjaan dalam perusahaan ,diantaranya:

1) Bagian rekruitmen, seleksi dan penempatan karyawan

2) Bagian pelatihan, pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

3) Pembagian Jam Kerja

PT. Poliplas Makmur Santosa secara kontinyu terus bekerja, oleh

karena itu perlu diadakan pembagian jam kerja (shift). Ada pembagian

jam kerja dalam perusahaan yaitu:

a) Untuk karyawan bagian produksi

- Shift pagi : jam 07.00-14.30

- Shift siang : Jam 14.30- 22.00

- Shift malam : jam 22.00- 07.00
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b) Untuk karyawan bagian staff adalah:

- Hari Senin-Jumat : 08.00-16.00 dengan istirahat jam 12.00-13.00

- Hari Sabtu : 08.00-14.00 dengan istirahat jam 12.00-13.00

Kepala Personalia juga bertugas mengelola Pengupahan pada PT.

Poliplas Makmur Santosa Ungaran. Menurut Kurniawan Wisnu Wardana, S.Psi

selaku Kepala Personalia Pembayaran upah di PT. Poliplas Makmur Santosa

Ungaran dilakukan setiap satu bulan sekali, yaitu tiap-tiap tanggal berikut:

1) Tanggal 4 untuk bagian finishing

2) Tanggal 5 untuk bagian circular loom

3) Tanggal 6 untuk bagian extruder, bengkel, bag making, dan pekerja umum.

4) Pada akhir bulan untuk staff kantor dan staff produksi

Semua jenis pengupahan dikelola oleh bagian payroll yang bekerja sama

dengan bagian personalia. Besarnya upah bagi PT. Poliplas Makmur Santosa

diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Nomor PER-01/MEN/1999 tentang pelaksanaan upah minimum

Kota/kabupaten (UMK) yang berlaku hingga saat ini. Sedangkan upah di PT.

Poliplas Makmur Santosa yaitu sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota saat ini

adalah Rp 759.360,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam

puluh rupiah) belum termasuk tunjangan, uang premi, uang lembur dan

tambahan lainya.

Menurut Kurniawan Wisnu Wardana, S.Psi selaku Kepala.

Personalia, selain mendapatkan upah minimum pekerja juga memperoleh

hak lainnya yaitu:
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1) Uang lembur

Uang lembur merupakan uang yang diberikan karyawan bila

karyawan tersebut melakukan tambahan kerja diluar jam kerjanya.

Perhitungan uang lembur diatur dalam surat keputusan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Nomor 72/MEN/1984, dengan perhitungan

sebagai berikut

Pada jam hari kerja biasa/bukan hari libur:

a) 1 jam kerja pertama dibayar 1,5 x Upah per jam

b) Jam kedua dan seterusnya dibayar 2 x Upah per jam

Pada hari kerja libur:

a) Jam pertama sampai jam ke tujuh 2 x Upah per jam

b) Jam kedelapan dibayar 3 x Upah per jam

c) Jam kesembilan dan seterusnya dibayar 4 x Upah per jam

2) Tunjangan Kesejahteraan

a) Tunjangan Jabatan

Hanya diberikan pada karyawan tetap saja, dan besarnya berbeda-

beda untuk tiap-tiap jabatan dan tunjangan diberikan mulai dari

tingkat Wakaru (wakil ketua regu) ke atas.

b) Tunjangan Kesehatan

Perusahaan menyediakan poliklinik beserta dokter jaga dan

beberapa perawat untuk melayani pengobatan serta pemeriksaan

kesehatan karyawanya sejauh bisa ditangani sendiri. Semua biaya

ditanggung oleh persahaan Disamping itu perusahaan juga

menunjuk dokter keluarga kepada masing-masing karyawan
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menurut masing-masing daerah tempat tinggal mereka dan biaya

pengobatanya juga ditanggung oleh perusahaan.

c) Tunjangan Hari Raya (THR).

Tunjangan ini diberikan menjelang hari raya keagamaan setiap

satu tahun sekali, besarna tunjangan ini diatur dalam Peraturan

Menteri No. 4/MEN/1994 yaitu sebesar gaji pokok ditambah

tunjangan kesehatan dan tunjangan jabatan.

d) Tunjangan Makan

Bagi karyawan yang bekerja setiap harinya akan mendapatkan

hak makan satu kali pada saat jam istirahat. Bila pada masa

tertentu sedang ada kegiatan puasa maka hak makan itu akan

digantidengan uang sebesar Rp. 3000,- untuk karyawan staff dan

Rp. 2000,- untuk karyawan non staff.

e) Premi Kehadiran kerja

Premi kehadiran kerja besarnya tidak sama tergantung dari lama

masa kerja karyawan tersebut antara lain:

(1) < 2 tahun bekerja Rp.100,-per hari

(2) 2-4 tahun bekerja Rp. 200,-per hari

(3) 4–6 tahun bekerja Rp. 300,-per hari

C. Kondisi Tenaga Kerja Pada PT. Poliplas Makmur Santosa

Menurut Kurniawan Wisnu Wardana selaku Kepala Personalia jumlah

tenaga kerja yang bekerja di PT. Poliplas Makmur Santosa terus bertambah sejak
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tahun 2007 sampai Februari 2009 tercatat sebanyak 2.275 orang, dibagi dalam

1.830 Tenaga Kerja tetap dan 445 tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan

dan tenaga kerja dengan perjanjian waktu tertentu, yang mempunyai latar belakang

pendidikan yang berbeda-beda. PT. Poliplas Makmur Santosa memperkerjakan

dari lulusan SMP, SMA, D3, S1, S2 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut

Kurniawan Wisnu Wardana kepala Personalia kondisi tenaga kerja dilihat dari

faktor pendidikan dan faktor jenis kelamin dalam kurun waktu satu tahun ini

terhitung dari Januari 2008 sampai Februari 2009 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

Jenis Tenaga Kerja Perusahaan Tahun 2008-2009

No Jenis Tenaga Kerja perusahaan Jumlah

1 Tenaga Kerja tetap 1830 orang

2 Tenaga Harian Lepas 5 orang

3 Tenaga kerja Borongan 23 orang

4 Tenaga kerja Perjanjian kerja Waktu Tertentu (kontrak) 417 orang

5 Jumlah 2275 orang

(Sumber : Kurniawan Wisnu Wardana, kepala Personalia PT. PMS

Tabel 2

Kondisi Tenaga Kerja Dilihat Dari Faktor Jenis Kelamin Tahun 2008-2009

Jenis Kelamin Jumlah

Laki-Laki 996 orang

Perempuan 1279 orang

Jumlah 2275 orang

(Sumber: Kurniawan Wisnu Wardana, kepala Personalia PT. PMS)
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Tabel 3

Kondisi Tenaga Kerja Dilihat Dari Faktor Pendidikan Tahun 2008-2009

No. Pendidikan Jumlah
1 SMP 796 Orang
2 SMU 1.353 Orang
3 D3 83 Orang
4 S1 45 Orang
5 S2 8 Orang

Jumlah 2.275 Orang
(Sumber Kurniawan Wisnu Wardana, kepala Personalia PT. PMS)

Waktu kerja yang berlaku di PT. Poliplas Makmur Santosa ialah selama 6 (enam)

hari kerja. PT. Poliplas Makmur Santosa mempunyai jam kerja yang berlaku yaitu

1. Untuk karawan bagian staff

Senin s/d Jumat : Jam 07.00 s/d 16.00 WIB

Sabtu : Jam 07.00 s/d 14.00 WIB

Jam istirahat : Jam 12.00 s/d 13.00 WIB

2. Untuk karyawan bagian produksi

Shift pagi : jam 07.00-14.30

Shift siang : Jam 14.30- 22.00

Shift malam : jam 22.00- 07.00

Menurut Kurniawan Wisnu Wardana, kepala Personalia PT. Poliplas

Makmur Santosa, pekerja yang tidak melakukan pekerjaan yang disebabkan oleh

sesuatu hal maka ia dapat diberikan istirahat/cuti sebagai berikut :

1. Cuti Persalinan

Pekeja wanita berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya

menurut perhitungan pada waktu melahirkan anak dalam waktu 1,5 (satu

setengah bulan sesudah ia melahirkan dengan tetap mendapat upah/gaji.
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2. Upah / Gaji

Pemberian gaji/upah sesuai dengan status, tingkat jabatan. Upah di PT.

Poliplas Makmur Santosa menerima gaji pokok, tunjangan dan pembayaran

upah setiap akhir bulan. Sesuai dengan mengenai UMK Kabupaten Semarang

yang telah ditentukan oleh Gubernur Jawa Tengah. Upah tersebut dikenal

dengan upah pokok atau upah sebesar UMK Rp.759.360,-

Penerapan peraturan PT. Poliplas Makmur Santosa harus mempunyai

disiplin kerja tujuan diperlakukannya tersebut agar kelangsungan usaha

perusahaan dari perbuatan dan atau tingkah laku pekerja demi tercapainya tujuan

perusahaan dan kemajuan perusahaan dan mendidik pekerja agar lebih baik bagi

seluruh pekerja maupun perusahaan serta bertanggung jawab atas hasil kerja atau

tugas yang dibebankan tenaga kerja.

Penerapan aturan PT. Poliplas Makmur Santosa sangat perlu bagi tenaga

kerja yang melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi yang berupa

teguran secara lisan maupun tertulis, surat peringatan, skorsing, pemutusan

hubungan kerja

PT. Poliplas Makmur Santosa juga memberikan kewajiban-kewajiban yang

harus dilakukan oleh karyawan sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan

maka PT. Poliplas Makmur Santosa menerapkan kewajiban sebagai berikut :

1. Pekerja datang tepat pada waktunya

2. Merawat peralatan perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya

3. Mentaati segala petunjuk dan perintah atasan

4. Bekerja secara cermat
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5. Memperhatikan keselamatan kerja

6. Bertanggung jawab kepada perusahaan

PT. Poliplas Makmur Santosa juga menerapkan larangan-larangan bagi

pekerja yaitu

1. Membawa/menggunakan barang/alat milik perusahaan tanpa ijin terlebih

dahulu dari pengusaha

2. Membawa, mengambil dan memindahkan sesuatu barang yang bukan hak

atau wewenang dalam komplek perusahaan/pabrik

3. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan memasuki ruangan yang

bukan bagiannya kecuali jika atas ijin atau perintah pimpinan atasan yang

berwenang

4. Mengganggu ketenangan kerja

5. Melakukan tindakan penghasutan dan sabotase

6. Melarang pekerja tidur pada saat jam kerja

7. Melarang pekerja mengadakan/mengikat hubungan kerja dengan perusahaan

lain

8. Melarang membawa senjata api, senjata tajam

9. Dilarang membawa barang-barang yang membahayakan yang tidak ada

kaitannya dengan tugas dan pekerjaannya

PT. Poliplas Makmur Santosa juga memberlakukan pengawasan dan

absensi dengan tujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi pekerja berjalan

dengan lancar, jadi PT. Poliplas Makmur Santosa mengadakan pengawasan agar

setiap pekerja selalu bekerja dengan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Maka



65

dengan adanya pengawasan ini tenaga kerja akan berusaha datang, istirahat,

masuk, dan pulang tepat pada waktunya. Selain itu pengawasan juga

dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dari PT.

Poliplas Makmur Santosa.

PT. Poliplas Makmur Santosa menerapkan absensi dengan menggunakan

lembaran absensi yang ada didalamnya yang memuat waktu masuk dan waktu

pulang. Bilamana terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh

pekerja maka akan dikenai sanksi oleh PT. Poliplas Makmur Santosa.

Menurut Kurniawan Wisnu Wardana Kepala Personalia PT. Poliplas

Makmur Santosa mengenai program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa Tenaga

Kerja/Karyawan tetap di PT. Poliplas Makmur Santosa semua diikutsertakan

dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berikut data kepesertaan program

JAMSOSTEK di PT. Poliplas Makmur Santosa:

Tabel 4

Jumlah Peserta Program JAMSOSTEK Tahun 2008-2009

No Program JAMSOSTEK Jumlah Peserta

1 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1830 orang

2 Jaminan Kematian (JK) 1830 orang

3 Jaminan Hari Tua (JHT) 245 orang

4 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 1830 orang

(Sumber : Kurniawan Wisnu Wardana, kepala Personalia PT. PMS)

Menurut Kurniawan Wisnu Wardana Kepala Personalia PT. Poliplas

Makmur Santosa mengenai program kecelakaan kerja, bahwa semua tenaga kerja

tetap diikutkan dalam program kecelakaan kerja yang diadakan oleh perusahaan.
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Menurut Kurniawan Wisnu Wardana selaku Kepala Personalia PT.

Poliplas Makmur Santosa mengenai kecelakaan kerja cukup sedikit dikarenakan

sudah mengikuti norma keselamatan kerja yang meliputi perlindungan-

perlindungan guna menjamin keselamatan pekerja/buruh atas pekerjaan-

pekerjaan yang dilakukan terutama bertalian dengan mesin, alat-alat kerja dan

proses pengerjaanya, keadaan tempat bekerja dan lingkungan serta cara-cara

melakukan pekerjaan.

Menurut Kurniawan Wisnu Wardana selaku Kepala Personalia PT.

Poliplas Makmur Santosa, mengenai jumlah kecelakaan kerja dalam kurun waktu

satu tahun ini terhitung dari Januari 2008 sampai Februari 2009 terjadi lima

kasus diantaranya:

Tabel 5

Daftar kecelakaan PT. Poliplas Makmur Santosa Tahun 2008-2009

No Nama Alamat Bagian Akibat kecelakaan Tanggal

1 Hariyono parakan Rt 01/ 10
ungaran

Operator tulang rusuk
belakang bagian
kiri terkilir

21 Januari
2008

2 Tri Amardiana Beji Rt 02/ 05
Ungaran

Operator
potong

Jari telunjuk kanan
luka robek

21 April
2008

3 Muhamad
Abdul Hadi

Dampu RT 01/01
Ungaran.

Extruder
benang

Luka telapak kaki
bengkak karena
kayu

27 oktober
2008

4 Eko
Sewtiawan

Ngapian Rt04/06
Ambarawa

Kepala
regu
potong

Kaki kanan memar
dan luka robek

24
November
2008

5 Suyono Gedanganak RT
06 RW 05
ungaran

perawat
gedung

Pergelangan
tangan kanan luka
robek

21 Januari
2009.

(Sumber : Kurniawan Wisnu Wardana, kepala Personalia PT. PMS)
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D. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap

Kecelakaan Kerja di PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Poliplas Makmur Santosa

dapat diperoleh data mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja terhadap Kecelakaan Kerja. Dalam hal memperoleh data ini, penulis

melakukan wawancara dengan Kepala Personalia dan karyawan PT. Poliplas

Makmur Santosa selaku korban kecelakaan kerja serta Kabid Pelayanan dan

Account Officer PT. JAMSOSTEK (persero). Berikut daftar responden dari

penulis:

Tabel 6

Daftar Responden

NO Nama JABATAN

1 Wiwik Septi Herawati Kabid. Pelayanan PT. JAMSOSTEK

2 Dian Parta Wijaya, S.E Account officer PT. JAMSOSTEK

3 Kurniawan Wisnu Wardana Kapala Personalia PT. PMS

Tabel 7

Responden Kecelakaan Kerja

No Nama Korban Kecelakaan Kerja Jabatan

1 Hariyono Karyawan PT. PMS

2 Eko Setiawan Karyawan PT. PMS

3 Tri Amardiana Karyawan PT. PMS

(Sumber : Kurniawan Wisnu Wardana, kepala Personalia PT. PMS)

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dapat diperoleh data mengenai

pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja

tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran; proses pengajuan jaminan
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kecelakaan kerja; besarnya jaminan kecelakaan kerja; jenis kecelakaan kerja yang

dapat dimintakan jaminan ke JAMSOSTEK, berikut petikan wawancara penulis:

“Syarat untuk menjadi peserta JAMSOSTEK adalah Karyawan tetap saja
yang bekerja di PT. Poliplas Makmur Santosa yang didaftarkan oleh pihak
perusahaan.Tata cara pendaftarannya dengan cara mengisi formulir yang
disediakan PT. JAMSOSTEK. Jumlah dan cara pembayaran iuran Jamsostek
adalah 0,89 % dari gaji karyawan, yang disetorkan pada pihak
Jamsostek.”(wawancara penulis dengan Kepala. Personalia PT. Poliplas
Makmur Santosa, 25 Februari 2009)

Hal ini juga diungkapkan oleh Dian Parta Wijaya, S.E selaku Account

officer PT. JAMSOSTEK, berikut petikan wawancaranya:

“Syarat untuk menjadi peserta JAMSOSTEK adalah Pengusaha/Perusahaan
yang telah telah memperkerjakan tenaga kerjanya paling sedikit 10 (sepuluh)
orang atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah)
sebulan. Seluruh Karyawan yang bekerja di perusahaan didaftarkan oleh
pihak perusahaan. Tata cara pendaftarannya dengan cara mengisi formulir
yang disediakan PT. JAMSOSTEK. Jumlah dan cara pembayaran iuran
Jamsostek adalah sebesar 0,89 % dari upah sebulan yang disetorkan pada
pihak Jamsostek”. (wawancara penulis dengan Account officer PT.
JAMSOSTEK, 27 Februari 2009)

Menurut Dian Parta Wijaya, S.E, PT Poliplas Makmur Santosa telah

memenuhi Syarat untuk mengikuti program Jaminan kecelakaan kerja yaitu

Perusahaan yang telah telah memperkerjakan tenaga kerjanya paling sedikit 10

(sepuluh) orang atau membayar seluruh upah paling sedikit sesuai dengan UMK

Kabupaten Semarang yaitu sebesar Rp.759.360,- atau lebih perbulan. Upah

sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu

bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut

1. Jika upah dibayarkan harian, maka upah sebulan sama dengan upah sehari

dikalikan 30 (tiga puluh)
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2. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, maka upah sebulan

dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir

3. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya berdasarkan pada

upah borongan, maka upah sebulan dihitung dari rata-rata 12 (dua belas)

bulan terakhir”

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan dalam hal ini

Kepala Personalia PT Poliplas Makmur Santosa dan Account officer PT.

JAMSOSTEK, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program jamsostek

terhadap kecelakaan kerja harus melalui tahap tata cara pendaftaran dan

pembayaran iuran.

Dalam tata cara pengajuan untuk menjadi peserta Program Jaminan

kecelakaan kerja PT. Poliplas Makmur Santosa malakukan pendaftaran dengan

melalui tahap-tahap sebagai berikut

1. Menghubungi kantor PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

setempat/terdekat

2. Mengisi Formulir1 untuk pendaftaran perusahaan

3. Mengisi Formulir1a untuk pendaftaran tenaga kerja

4. Mengisi Formulir 1b untuk pendaftaran tenaga kerja

5. Kepersertaan dimulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak Formulir Jaminan

Sosial Tenaga Kerja 1 dan Formulir 1a diterima oleh PT. Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (Persero) setempat.

6. PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menerbitkan sertifikat

kepersertaan
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7. Pengusaha wajib melaporkan kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Persero) setempat apabila terjadi penambahan tenaga kerja dengan mengisi

Formulir 1a, Pengurangan tenaga kerja dengan mengisi Formulir Jaminan

Sosial Tenaga Kerja 1c bila ada perubahan susunan keluarga tenaga kerja

dengan mengisi Formulir 1b

8. Membayar iuran 1 (pertama) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan PT.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan

bahwa kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Poliplas Makmur

Santosa tidak dilaksanakan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan karena tidak

mengikutkan semua tenaga kerjanya melainkan hanya tenaga kerja tetap saja. Hal

tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Pasal 3 ayat 2 yang

berbunyi

“Setiap pekerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja”

Dan pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi

“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam pasal 3,

wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan

pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai ketentuan Undang-Undang ini”

Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terutama pada pasal 2

ayat 3 yang berbunyi:

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh)
orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,-
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sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dikmaksud dalam ayat (1).

Sehingga pengusaha wajib mengikutkan semua tenaga kerjanya dalam

program Jaminan Kecelakaan Kerja tanpa terkecuali bagi tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan, dalam hal ini harian lepas, tenaga kerja borongan, dan

tenaga kerja dengan perjanjian waktu tertentu.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui fakta bahwa hanya

sebagian tenaga kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa dikutkan dalam program

jaminan sosial tenaga kerja, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penulis

dengan Kepala Personalia PT. Poliplas Makmur Santosa, berikut petikan

wawancaranya

“tidak semua pekerja diikutkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja hanya pekerja tetap saja dikarenakan untuk pekerja harian lepas,
pekerja borongan dan perjanjian kerja dalam waktu tertentu sewaktu-
sewaktu dapat keluar dari perusahaan dan apabila diikutkan dalam
program tersebut maka pengusaha akan rugi karena harus membayar iuran
ke Jamsostek”(wawancara penulis dengan Kepala. Personalia PT. Poliplas
Makmur Santosa, 25 Februari 2009)

Dalam pelaksanaan program jamsostek terhadap kecelakaan kerja di PT.

Poliplas Makmur Santosa harus melalui proses pengajuan jaminan kecelakaan

kerja yang meliputi tata cara pengajuan, batas waktu untuk melaporkan jika

terjadi kecelakaan kerja, syarat-syarat untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja

dan lama waktu pengajuan jaminan kecelakaan kerja, siapa yang mengajukan.

Untuk mengetahui beberapa hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan

Kepala Personalia PT. Poliplas Makmur Santosa, berikut petikan wawancaranya:

“Jika ada yang mengalami kecelakaan kerja harus segera diberitahukan
kepada perusahaan/pengusaha dan wajib memberikan pertolongan
pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
Batas waktu yang di berikan pengusaha untuk melaporkan ke Jamsostek
adalah 2x24 jam dengan syarat-syarat laporan dan nota-nota pembayaran
biaya pengobatan, dan lama pengajuannya setelah korban dinyatakan
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sembuh dan dapat bekerja kembali dan diajukan ke Jamsostek oleh
pengusaha”(wawancara dengan Kapala Personalia PT. Poliplas Makmur
Santosa, 26 Februari 2009)

Hal di atas juga dikuatkan oleh Dian Parta Wijaya selaku Account officer

PT. JAMSOSTEK, mengenai pengajuan jaminan kecelakaan kerja, berikut

petikan wawancaranya:

“Apabila terjadi kecelakaan kerja Pengusaha wajib mengisi form

JAMSOSTEK 3 yang merupakan laporan kecelakaan tahap 1 dan

mengirimkan ke Depnakertrans/Disnakertrans dan PT. JAMSOSTEK

(persero) tidak lebih dari 2 x24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.

Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter

yang merawat, perusahaan wajib mengisi form JAMSOSTEK 3a (laporan

kecelakaan tahap II ) serta dilengkapi bukti (1) foto copy kartu peserta

(2)surat keterangan dokter yang berbentuk form JAMSOSTEK 3b atau 3c

(3) kuitansi biaya pengobatan dan perawatan yang sah. dan dikirim kepada

Depnakertrans/Disnakertrans dan PT. JAMSOSTEK (Persero) tidak lebih

dari 2 x24 jam terhitung sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh atau

meninggal dunia, selanjutnya PT. JAMSOSTEK (Persero) akan

menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang

menjadi hak tenaga kerja/ahli waris, dan lamanya pengajuan jaminan

adalah 7 hari setelah berkas lengkap” (wawancara dengan Account Officer

PT. JAMSOSTEK, 27 Februari 2009)

Menurut Zaeni Asyhadie (2007:103) dalam tata cara pengajuan jaminan

kecelakaan kerja, ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi yang

berupa kewajiban dari perusahaan/pengusaha untuk pengajuan jaminan

kecelakaan kerja, yaitu:

1. Wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya kepada

Kantor Dinas Tenaga Kerja dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam sejak

terjadinya kecelakaan.

2. Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, pengusaha wajib

melaporkan kepada Kantor Dinas Tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari

2x24 jam setelah penyakit tersebut didiagnosis oleh dokter pemeriksa
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3. Wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Dinas

Tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah pekerja yang

tetimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang

menerangkan

a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;

b. Keadaan cacat sebagian untuk selamanya;

c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;

d. Meninggal dunia.

Dalam tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja, ada syarat yang

harus dipenuhi yaitu berupa pengisian formulir untuk pengajuan jaminan

kecelakaan kerja tersebut. Adapun bentuk formulir untuk pengajuan jaminan

Kecelakaan kerja yaitu

1. Formulir 1 yaitu Pendaftaran perusahaan

2. Formulir 1a yaitu Pendaftaran tenaga kerja

3. Formulir 1b yaitu Daftar susunan keluarga

4. Formulir 1c yaitu Daftar tenaga kerja keluar

5. Formulir 2 yaitu Rincian iuran

6. Formulir 2a yaitu Daftar upah Tenaga Kerja

7. Formulir 3 yaitu Laporan kecelakaan Kerja tahap I

8. Formulir 3a yaitu Laporan kecelakaan Kerja tahap II

9. Formulir 3b yaitu Surat keterangan dokter

10.Formulir 3c yaitu Surat keterangan dokter untuk penyakit yang timbul

akibat hubungan kerja
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Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan

bahwa pengajuan jaminan kecelakaan kerja merupakan kewajiban dari

pengusaha atau perusahaan yang bertujuan untuk mengatasi atau setidak-

tidaknya mengurangi akibat dari risiko ekonomis yang ditimbulkan oleh

kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja (pekerja atau buruh yang

melakukan hubungan kerja).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di PT Poliplas Makmur

Santosa, dapat diketahui bahwa jenis-jenis kecelakaan yang dapat dikategorikan

sebagai kecelakaan kerja, berikut petikan wawancaranya:

”jenis kecelakaan kerja yang dapat dimintakan jaminan adalah kecelakaan
yang terjadi di dalam hubungan kerja dan pada saat berangkat maupun
pulang kerja melalui jalan yang biasa dilalui” (wawancara dengan Kepala
Personalia PT. Poliplas Makmur Santosa, 26 Februari 2009)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dian Parta Wijaya, S.E selaku Account

officer PT. JAMSOSTEK (persero), berikut petikan wawancaranya:

“kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan aktifitas kerja, atau yang
terjadi dalam perjalanan pulang atau pergi kerja, penyakit akibat kerja,
meninggal pada saat bekerja, meninggal akibat serangan penyakit di
tempat kerja ataupun hilang atau dianggap telah meninggal dunia karena
suatu sebab dinyatakan hilang atau dianggap telah meninggal dunia, dan
kecelakaan yang terjadi pada waktu tugas luar kota, kecelakaan pada saat
kerja lembur yang dibuktikan surat perintah lembur, dan kecelakaan dalam
rangka tugas dari perusahaan yaitu mengikuti pendidikan, darmawisata,
olahraga, hal tersebut merupakan jenis-jenis kecelakaan kerja”
(wawancara dengan Account officer PT. JAMSOSTEK, 2 Maret 2009)

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh ketiga karyawan PT. Poliplas

Makmur Santosa yang mengalami kecelakaan, yaitu meliputi tempat kejadian
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kecelakaan, uraian kejadian, akibat yang diderita korban. Berikut petikan

wawancaranya:

“Saya mengalami kecelakaan di ruang kerja/lingkungan tempat kerja pada
saat akan menurunkan bahan baku dari truk kontainer terpleset dan
terpelenting sehingga tulang rusuk bagian kiri terkilir” (wawancara
dengan Hariyono Karyawan PT. Poliplas Makmur Santosa, 28 Februari
2009)

“Saya mengalami kecelakaan di ruang produksi pada saat membersihkan
lingkungan mesin, sapu masuk kedalam van belt jari ikut masuk ke mesin,
sehingga jari telunjuk tangan kanan luka robek” (wawancara dengan Tri
Amardiana Karyawan PT. Poliplas Makmur Santosa, 28 Februari 2009)

“Saya mengalami kecelakaan di ruang produksi pada saat mengganti rol as
meleset dan mengenai kaki kanan sehingga kaki kanan memar dan luka
robek” (wawancara dengan Eko Setiawan Karyawan PT. Poliplas Makmur
Santosa, 28 Februari 2009)

Menurut Zaeni Asyhadie (2007:131) tidak semua jenis kecelakaan dapat

dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, ada beberapa jenis kecelakaan yang pada

awalnya tidak dapat dikategorikan kecelakaan kerja namun karena perkembangan

teknologi kecelakaan tadi dimasukkan sebagai kecelakaan kerja, dengan

perkembangan yang demikian, maka tidak hanya meliputi kecelakaan didalam

perusahaan saja yang termasuk kecelakaan kerja, tetapi juga meliputi kecelakaan

lalu lintas yang timbul pada saat pergi dan pulang dari tempat kerja. Demikian

juga kecelakaan kerja kadang kala diperluas dengan penyakit akibat kerja.

Dengan demikian, paling tidak dapat digolongkan tiga jenis kecelakaan

kerja, yaitu:

1. Golongan pertama, yang mengartikan kecelakaan kerja secara sempit, yaitu

golongan yang hanya meliputi kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan saja.
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2. Golongan kedua, yang mengartikan kecelakaan kerja yang bukan hanya

terjadi di perusahaan saja, tetapi juga penyakit yang timbul karena hubungan

kerja di perusahaan tempat mereka bekerja.

3. Golongan ketiga, yang mengartikan kecelakaan kerja secara luas, yaitu jenis

kecelakaan kerja yang meliputi golongan pertama dan golongan kedua

ditambah kecelakaan (lalu lintas) yang terjadi pada saat pulang dan pergi ke

tempat kerja, dengan melalui rute yang biasa dilalui.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja memperluas pengertian kecelakaan kerja dengan meliputi penyakit

yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, namun dengan catatan bahwa

kalau penyakit tersebut menyebabkan yang bersangkutan cacat atau meninggal

dunia, maka untuk dapat dianggap sebagai penyakit kecelakaan kerja haruslah

memenuhi sarat-sarat tertentu, syarat-sarat tersebut adalah:

1. Pekerjaan pekerja/buruh harus menanggung risuko penyebab penyakt itu.

2. Pekerja/buruh yang bersangkutan berhubungan langsung dengan risiko itu

3. Tidak ada kelalaian atau kesengajaan oleh pekerja atau buruh sehingga

terkena penyakit itu.

4. Khusus untuk penyakit tertentu (silicosis, absetosis, dan bsynosis) tidak

dianggap sebagai penyakit akibat kerja (kecelakaan kerja) jika pekerja/buruh

menderita penyakit tersebut lebih dari tiga tahun sejak dia berhenti bekerja di

tempat penyakit tersebut.(Zaeni Asyhadie, 2007:133-134).

Berikut tabel jenis-jenis kecelakaan yang termasuk dalam kategori

kecelakaan kerja:
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Tabel 8

Jenis-jenis Kecelakaan Kerja

No Jenis kecelakaan Kerja Keterangan
1 2 3
1 Kecelakaan di tempat kerja Kecelakaan yang terjadi pada saat

melaksanakan aktifitas kerja
2 Kecelakaan terjadi di luar

tempat kerja
Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan
pergi dan pulang dari rumah menuju
tempat kerja

3 Penyakit akibat kerja Penyakit akibat kerja (occupational
disease)

4 Meninggal mendadak ditempat
kerja

Meninggal pada saat bekerja di tempat
kerja

5 Hilang atau dianggap telah
meninggal dunia

tenaga kerja pada saat melaksanakan
aktifitas kerja karena suatu sebab
dinyatakan hilang atau dianggap telah
meninggal dunia.

6 Lain-lain (pada hari kerja) f) kecelakaan pada waktu tugas luar kota,
yang dibuktikan surat tugas

g) kecelakaan yang terjadi pada saat kerja lembur,
dibuktikandengansuratperintah lembur

h) Perkelahian yang terjadi dalam tempat
kerja, apabila perkelahian itu ada kaitanya
dengan dinas/tugas pekerjaan, maka kedua
belah pihak yang cidera dianggap
kecelakaan kerja.

7 Lain-lain (Diluar waktu/jam
kerja)

a) Kecelakaan yang terjadi pada waktu
melaksanakan kegiatan olah raga

b) Kecelakaan yang terjadi pada waktu
mengikuti pendidikan yang merupakan
tugas dari perusahaan

c) Kecelakaan yang terjadi dalam waktu perjalanan
pulangpergidanpadasaatdarmawisata

d) Kecelakaan yang terjadi pada waktu
perjalanan dari dan ke base camp yang
berada dilokasi kerja

e) Perjalanan pulang dan pergi bagi tenaga
kerja yang setiap akhir pekan kembali
kerumah tempat tinggal yang sebenarnya
(harus diikuti surat tugas dari perusahaan)

(Sumber: PT. JAMSOSTEK, 27 Februari 2009)
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Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa

kategori kecelakaan kerja bukan hanya kecelakaan yang terjadi di dalam tempat

kerja saja melainkan saat pergi dan pulang kerja dan penakit yang timbul akibat

hubungan kerja.

Berdasarkan penelitian penulis di PT Poliplas Makmur Santosa, dapat

diketahui bahwa dalam jaminan kecelakaan kerja yang berhak diterima oleh

tenaga kerja jika tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan penggantian

biaya yang meliputi ongkos pengangkutan, biaya pengobatan, biaya penggantian

alat bantu dan santunan. Untuk mengetahui besarnya penggantian biaya yang

diterima oleh tenaga kerja jika tertimpa kecelakaan kerja, penulis melakukan

wawancara dengan Kepala Personalia PT Poliplas Makmur Santosa, berikut

petikan wawancaranya:

”besarnya ongkos penggantian pengangkutan dan besarnya biaya
pengobatan dan perawatan di tanggung oleh Pihak Jamsostek sesuai
dengan batasan maksimum apabila melebihi batasan maksimum maka
selebihnya ditanggung oleh pihak pengusaha/perusahaan dan pekerja, dan
besarnya santunan di tentukan oleh jamsostek,dan pembayaran santunan
kecelakaan kerja setelah proses pengajuan selesai ”(wawancara dengan
Ka. Personalia PT. Poliplas Makmur Santosa, 26 Februari 2009)

Hal diatas juga dikuatkan oleh Kabid Pelayanan PT. JAMSOSTEK, dalam

wawancaranya berikut ini :

“Besarnya ongkos penggantian pengangkutan sesuai dengan kuitansi yang
sah sampai dengan maksimum Rp 400.000,- apabila menggunakan
angkutan darat, 750.000,- untuk angkutan laut dan 1.500.00,- untuk
angkutan udara. Dan besarnya biaya pengobatan dan perawatan sesuai
dengan kuitansi yang sah sampai dengan maksimum Rp 12.000.000,- dan
apabila biaya melebihi batasan/plafon selebihnya ditanggung oleh
pengusaha dan pekerja. Sedangkan besarnya santunan dan lamanya
pembayaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007”
(wawancara penulis dengan Kabid. Pelayanan PT. JAMSOSTEK, 3 Maret
2009).
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Dari hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan dalam hal ini

Kepala Personalia PT Poliplas Makmur Santosa dan Kabid Pelayanan PT.

JAMSOSTEK, dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap pembayaran

jaminan adalah hak tenaga kerja peserta jamsostek, namun dalam jaminan

kecelakaan kerja khususnya biaya perawatan dan pengobatan tersebut

diserahkan kepada perusahaan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan

perusahaan untuk biaya perawatan dan pengobatan terhadap korban

kecelakaan kerja, sesuai nota-nota yang sah, kecuali santunan yang

diserahkan langsung kepada tenaga kerja yang mengalami cacat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007, besarnya

ongkos pengangkutan yang ditanggung perusahaan jika terjadi kecelakaan

kerja adalah sebagai berikut:

1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai sesuai

dengan kuitansi yang sah sampai dengan maksimum sebesar Rp

400.000,-

2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut sesuai dengan

kuitansi yang sah sampai dengan maksimum sebesar Rp 750.000,-

3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara sesuai dengan

kuitansi yang sah sampai dengan maksimum sebesar Rp 1.500.000,-

Besarnya biaya pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh PT.

JAMSOSTEK kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja,
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diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. biaya pengobatan dan

perawatan yang diberikan oleh PT. JAMSOSTEK adalah untuk biaya:

1. Dokter.

2. Obat

3. Operasi

4. Rontgen, laboratorium

5. Perawatan puskesmas, rumah sakit umum kelas I

6. Gigi

7. Mata

8. Jasa tabib/shinshe/tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari

instansi yang berwenang

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan

tersebut pada poin-poin diatas dibayarkan maksimum Rp 12.000.000,-

Sedangkan besarnya santunan kecelakaan kerja menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 yaitu:

1. Santunan sementara tidak mampu bekerja empat bulan pertama 100% x

upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan

2. Santunan cacat

a. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya di bayarkan secara

sekaligus (lumpsum) dengan besarnya sesuai tabel x 80 bulan upah

Tabel yang dimaksudkan adalah tabel jenis cacat dan besarnya

persentase tunjangan yang dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang

mengalami kecelakaan kerja adalah:
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Tabel 9

Tabel Persentase Santunan Tunjangan Cacat Tetap Sebagian

No Macam Cacat Tetap Sebagian % X Upah

1 Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40

2 Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 5

3 Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35

4 Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30

5 Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 32

6 Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28

7 Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70

8 Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35

9 Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50

10 sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25

11 Kedua belah mata 70

12 Sebelah mata 35

13 Pendengaran pada kedua belah telinga 40

14 Pendengaran pada sebelah telinga 20

15 Ibu jari tangan kiri 12

16 Ibu jari tangan kanan 15

17 Telunjuk tangan kanan 9

18 Telunjuk tangan kiri 7

19 Salah satu jari lain dari tangan kanan 4

20 Salah satu jari lain dari tangan kiri 3

21 Ruas pertama telunjuk kanan 4,5

22 Ruas pertama telunjuk kiri 3,5

23 Ruas pertama jari lain tangan kanan 2

24 Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5

25 Salah satu Ibu jari kaki 5

26 Salah satu telunjuk kaki 3

27 Salah satu jari kaki lain 2

b. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus

(lumpsum) dan secara berkala debngan besarnya santunan adalah:

1. Santunan sekaligus sebesar 70% x 80 bulan upah

2. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- selama dua puluh empat

bulan( berdasarkan Peraturan pemerintah No 76 Tahun 2007) catatan:
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secara berkala besarnya santunan ini selalu bertambah sesuai hasil

pengembangan iuran yang dibayar peserta/pengusaha.

c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus

(lumpsum) dengan besarnya santunan adalah % berkurangnya fungsi x %

sesuai tabel x 70 bulan upah. Tabel yang dimaksudkan adalah:

Tabel 10

Tabel Persentase Santunan Tunjangan Cacat Tetap Sebagian

CACAT LAINYA % X UPAH

 Terkelupasnya kulit kepala
 Impotensi
 Kaki memendek sebelah:kurang dari

5cm
5-7,5 cm
7,5 cm atau lebih

 Penurunan daya dengar kedua belah telinga
sampai setiap sepuluh desibel

 Penurunan daya dengar sebelah telinga
sampai setiap sepuluh desibel

 Kehilangan daun telinga sebelah
 Kehilangan kedua belah daun telinga
 Cacat hilang kuping hidung
 Perforasi sekat rongga hidung
 Kehilangan daya penciuman
 Hilangnya kemampuan kerja fisik

- 50% - 70%
- 25% - 50%
- 10% - 25%

 Hilangna kemampuan kerja mental
 Kehilangan sebagian fungsi penglihatan

setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan
10%
Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri
berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler
dengan rumus kehilangan efisiensi
penglihatan: (3x% efisiensi terbaik ) +%
efisiensi penglihatan terburuk.
Setiap kehilangan efisiensi penglihatan 10%
Kehilangan penglihatan warna
Setiap kehilangan lapangan pandang 10%

10-30
30

10
20
30

6

3

5
10
30
15
10

40
20
5
70

7

7
10
7
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3. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan besarnya

santunan adalah

a. santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya

sebesar jaminan kematian

b. santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama dua

puluh empat bulan (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 76 Tahun

2007) Catatan: secara berkala besarnya santunan ini selalu bertambah

sesuai hasil pengembangan iuran yang dibayar peserta/pengusaha.

c. Biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (berdasarkan Peraturan

Pemerintah No 76 Tahun 2007). Catatan: secara berkala besarnya

santunan ini selalu bertambah sesuai hasil pengembangan iuran yang

dibayar peserta/pengusaha.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa

semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk satu peristiwa kecelakaan

diganti seluruhnya oleh PT. JAMSOSTEK sesuai dengan kuitansi dan nota-nota

yang sah akan tetapi untuk santunan akan di berikan langsung kepada korban

atau ahli waris yang sah.

Sedangkan biaya santunan menurut Dian Parta Wijaya selaku Account

Officer PT. JAMSOSTEK perhitungan jaminan program kecelakaan kerja

dengan rumus

Penulis juga melakukan wawancara dengan korban kecelakaan kerja PT.

Poliplas Makmur Santosa, mengenai keikutsertaanya, keuntungan, akibat yang di

derita oleh korban dan besarnya biaya pengangkutan dan biaya pengobatan,

berikut petikan wawancaranya:
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“ Saya mengikuti program Jamsostek sejak saya masuk di PT. Poliplas
Makmur Santosa. Keuntungan yang saya peroleh dari program Jamsostek
untuk kecelakaan kerja adalah mendapatkan pengobatan dan perawatan
sampai sembuh dan dapat bekerja kembali. Biaya pengobatan Rp
300.000,- dan biaya pengangkutan Rp 100.000,-”( wawancara penulis
dengan Tri Amardiana, 28 Februari 2009).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Hariyono dan Eko Setiawan

selaku karyawan PT. Poliplas Makmur Santosa, berikut petikan wawancaranya:

“ Saya mengikuti program Jamsostek sejak saya masuk di PT. Poliplas
Makmur Santosa. Keuntungan yang saya peroleh dari program Jamsostek
untuk kecelakaan kerja adalah mendapatkan pengobatan dan perawatan
sampai sembuh dan dapat bekerja kembali besarnya biaya pengobatan dan
perawatan sebesar Rp 400.000,-dan biaya pengangkutan Rp 100.000,-”(
wawancara penulis dengan Hariyono, 28 Februari 2009).

“Saya mengikuti program Jamsostek sejak saya masuk di PT. Poliplas
Makmur Santosa, Keuntungan yang saya peroleh dari program Jamsostek
untuk kecelakaan kerja adalah mendapatkan pengobatan dan perawatan
sampai sembuh dan dapat bekerja kembali, besarnya biaya pengobatan
yaitu Rp300.000,- dan biaya pengangkutan sebesar Rp100.000,-
”(wawancara penulis dengan Eko Setiawan, 28 Februari 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993

Tentang Penyelenggaraan Program Jamian Sosial Tenaga Kerja pasal 12 yang

berbunyi:

1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan

kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja

kerumah sakit dan atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama

pada kecelakaan;
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b. Biaya pemeriksaan, pengobatan,dan atau perawatan selama dirumah sakit,

termasuk rawat jalan;

c. Biaa rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat bantu (prothese)

bagi tenaga kerja yang anggota badanya hilang atau tidak berfungsi akibat

kecelakaan kerja.

2. Selain pengantian biaya yang dimaksud dalam ayat (1), kepada tenaga kerja

yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan juga berupa uang

yang meliputi:

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;

b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;

c. Sanytunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental

dan atau santunan kematian

3. Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran II peraturan pemerintah ini.

Dan besarnya jaminan dalam pasal 3 diatas diperjelas dalam Peraturan

Pemerintah No. 76 Tahun 2007, yang merupakan perubahan kelima Peraturan

Pemerintah No. 14 Tahun 1993 yaitu:

a. Biaya Transport (maksimum)

a. Darat Rp 400.000,-

b. Laut Rp 750.000,-

c. Udara Rp1.500.00,-

b. Sementara tidak mampu bekerja (STMB)
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1. 4 bulan I (pertama) 100% x upah sebulan

2. 4 bulan II (kedua) 75% x upah sebulan

3. Selanjutnya 50% x upah sebulan

c. Biaya pengobatan Rp 12.000.000,-

Perawatan (maksimum)

d. Santunan cacat

a. Sebagian – tetap % tabel x 80 bulan upah

b. Total-tetap

- Sekaligus 70% x 80 bulan Upah

- Santunan berkala Rp 200.000,-/bulan

Selama (2 Tahun)

c. Kurang fungsi % kurang fungsi x %

Tabel x 80 bulan upah

e. Santunan Kematian

a. Sekaligus 60% x 80 bulan upah

b. Santunan berkala Rp 200.000,-

Selama (2 tahun)

c. Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-

f. Biaya rehabilitasi 140% dari patokan

a. Prothese anggota badan harga yang ditetapkan

b. Alat bantu oleh pusat rehabilitasi

rumah sakit umum pemerintah

g. Biaya rehabilatasi medik Rp 2.000.000,-

(maksimum)
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h. Penyakit akibat kerja 31 (Tiga puluh satu) jenis penyakit

Selama hubungan kerja dan 3 tahun

setelah putus hubungan kerja

Menurut Dian Parta Wijaya SE, selaku account officer di PT Jaminan

Sosial Tenaga Kerja, perhitungan santunan cacat program kecelakaan kerja

dengan rumus besarnya % sesuai tabel x 80 bulan upah yang dilaporkan ke

jamsostek, berikut contohnya:

Cacat tetap sebagian karena hilangnya sebagian anggota badan

akibat amputasi, Jari telunjuk tangan kanan amputasi, maka perhitungan

cacatnya adalah:

Besarnya % sesuai tabel x 80 bulan upah

= 9% x 80 bulan x 515.000,-

= 3.708.000,-

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Poliplas Makmur

Santosa, dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya pengobatan dan perawatan

serta biaya pengangkutan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu PP No

76 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas PP No 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Hal senada juga diungkapkan oleh Kapala Personalia PT. Poliplas

Makmur Santosa berikut petikan wawancaranya:

“Besarnya biaya yang saya keluarkan untuk biaya pengobatan, perawatan
dan pengangkutan terhadap ke tiga korban kecelakaan tersebut adalah (1)
untuk Eko Setiawan besarnya biaya pengobatan yaitu Rp300.000,- dan
biaya pengangkutan sebesar Rp100.000,- (2) Hariyono besarnya biaya
pengobatan dan perawatan sebesar Rp 400.000,-dan biaya pengangkutan
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Rp 100.000,- (3) Tri Amardiana Biaya pengobatan Rp 300.000,- dan biaya
pengangkutan Rp 100.000,-”(wawancara dengan Ka. Personalia PT.
Poliplas Makmur Santosa, 28Februari 2009)

Hal diatas juga dikuatkan oleh Kabid pelayanan PT. JAMSOSTEK,

berikut petikan wawancaranya:

“Kami (PT. JAMSOSTEK) memberikan ganti rugi kepada PT Poliplas
Makmur Santosa yang telah membiayai pengobatan, perawatan dan
pengangkutan terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja
sesuai dengan nota dan kuitansi yang sah, kemudian biaya yang deluarkan
oleh perusahaan akan di ganti oleh PT. JAMSOSTEK dalam kurun waktu
7 hari setelah berkas pengajuan lengkap berikut rincianya:
1. Untuk Eko Setiawan besarnya biaya pengobatan yaitu Rp300.000,-

dan biaya pengangkutan sebesar Rp100.000,- Sesuai dengan kuitansi
dan nota yang sah.

2. Hariyono besarnya biaya pengobatan dan perawatan sebesar Rp
400.000,-dan biaya pengangkutan Rp 100.000,- Sesuai dengan kuitansi
dan nota yang sah.

3. Tri Amardiana Biaya pengobatan Rp 300.000,- dan biaya
pengangkutan Rp 100.000,- Sesuai dengan kuitansi dan nota yang sah.
(wawancara dengan Kabid Pelayanan PT JAMSOSTEK, 2 Maret
2009)

Hal di atas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya

Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 14, 15 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Nomor PER-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan,

Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja terdapat dalam Pasal 9, 10 yang merupakan perubahan dari Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/1993 tentang

Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran

Santunan, dan Pelayanan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
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Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa

besarnya biaya pengangkutan, pengobatan dan biaya perawatan, dan rehabilitasi

terlebih dahulu dibayar pengusaha, kemudian badan penyelenggara berdasarkan

surat keterangan dari dokter pemeriksa menetapkan dan membayar biaya yang

dikeluarkan pengusaha dan untuk santunan langsung dibayarkan kepada tenaga kerja.

E. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Jaminan Sosial

Tenaga kerjaTerhadap kecelakaan Kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Poliplas Makmur Santosa dapat

diperoleh data mengenai Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan

Jaminan Sosial Tenaga kerjaTerhadap kecelakaan Kerja Dalam hal memperoleh

data ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Personalia PT. Poliplas

Makmur Santosa. Berikut petikan wawancaranya:

“Kendala-kendala yang dihadapi PT. Poliplas Makmur Santosa dalam
pelaksanaan program kecelakaan kerja adalah beratnya beban iuran JKK
yang ditanggung pengusaha; prosedur untuk pengajuan jaminan
kecelakaan kerja selalu terhambat dengan syarat-syarat yang tidak
lengkap, sehingga membutuhkan waktu terlalu lama; kesulitan keuangan
perusahaan; rendahnya Santunan yang diterima peserta jaminan
kecelakaan kerja terjadi karena program tersebut belum sepenuhnya
mampu memberikan perlindungan yang adil pada para peserta jaminan
kecelakaan kerja dan manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan
kecelakaan kerja belum memadai untuk menjamin kesejahteraannya”
(Wawancara dengan Kepala Personalia PT. Poliplas Makmur Santosa, 28
Februari 2009)

Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa, Kendala-kendala

yang dihadapi PT. Poliplas Makmur Santosa dalam pelaksanaan program

kecelakaan kerja menurut Kepala Personalia PT. Poliplas Makmur Santosa,

adalah sebagai berikut:
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1. Beratnya beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang di tanggung pengusaha

2. Jumlah fasilitas dan tenaga profesional pelayanan jaminan kecelakaan kerja

tidak sebanding dengan jumlah masalah yang dihadapi sehingga pelayanan

menjadi terbatas.

3. Prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat dengan

syarat-syarat yang tidak lengkap, sehingga membutuhkan waktu terlalu lama

4. Kesulitan keuangan perusahaan

5. Rendahnya Santunan yang diterima peserta jaminan kecelakaan kerja terjadi

karena program tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan

perlindungan yang adil pada para peserta jaminan kecelakaan kerja dan

manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kecelakaan kerja belum

memadai untuk menjamin kesejahteraannya.

Dalam memperoleh data mengenai Kendala-kendala yang dihadapi PT.

Poliplas Makmur Santosa dalam pelaksanaan program kecelakaan kerja penulis

juga melakukan wawancara dengan korban kecelakaan kerja/karyawan PT.

Poliplas Makmur Santosa, berikut petikan wawancaranya:

“Tidak semua karyawan di PT. Poliplas Makmur Santosa diikutkan dalam

program Jamsostek dan santunan yang diberikan terlalu rendah”(wawancara

dengan Tri Amardiana, 28 Februari 2009)

“Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam program Jamsostek kurang

memadai” (wawancara dengan Hariyono, 28 Februari 2009)

“Untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, prosesnya terlalu lama”

(wawancara dengan Eko Setiawan, 28 Februari 2009).
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan korban

kecelakaan kerja/karyawan di PT. Poliplas Makmur Santosa dapat disimpulkan

bahwa, kendala-kendala yang dihadapi PT. Poliplas Makmur Santosa dalam

pelaksanaan program kecelakaan kerja, adalah Tidak semua karyawan di PT.

Poliplas Makmur Santosa diikutkan dalam program Jamsostek dan santunan yang

diberikan terlalu rendah, Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam program

Jamsostek kurang memadai, Untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja,

prosesnya terlalu lama.

Dalam memperoleh data mengenai Kendala- kendala yang dihadapi

PT.JAMSOSTEK (persero) dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan

Kerja, penulis melakukan wawancara dengan Dian Parta Wijaya, S.E selaku

Account officer PT. JAMSOSTEK. Berrikut petikan wawancaranya:

“Kendala-kendala yang dihadapi PT. JAMSOSTEK (persero) dalam
pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Kurangnya
kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha, kontraktor/pemborong untuk
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek; Masih
banyak tenaga kerja yang belum mengetahui bahwa program jamsostek
merupakan haknya untuk mendapatkan perlindungan; Kepesertaan
program jamsostek yang selama ini ada 3 macam yang dikenal dengan
istilah Peserta Daftar Sebagian (PDS), yaitu hanya sebagian tenaga kerja
diikut sertakan, tidak semua dari program jamsostek diikut sertakan,
kepesertaan yang tidak membayar penuh iuran; Beratnya beban yang
ditanggung pengusaha untuk membayar iuran JKK; Kesulitan keuangan
(financial) perusahaan; Sulitnya menentukan besarnya santunan yang
diperoleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.” (wawancara
dengan Account officer PT. JAMSOSTEK, 02 maret 2009)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Dian Parta

Wijaya, S.E selaku Account officer PT. JAMSOSTEK, dapat diketahui bahwa

Kendala- kendala yang dihadapi PT.JAMSOSTEK (persero) dalam pelaksanaan

program Jaminan Kecelakaan Kerja, adalah sebagai berikut:



92

1. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha,

kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam

program jamsostek.

2. Kepesertaan program jamsostek yang selama ini ada 3 macam yang dikenal

dengan istilah Peserta Daftar Sebagian (PDS), yaitu :

a) hanya sebagian tenaga kerja diikut sertakan.

b) tidak semua dari program jamsostek diikut sertakan.

c) kepesertaan yang tidak membayar penuh iuran (iuran tidak dibayar

berdasarkan upah yang diterima sebulan melainkan berdasarkan upah

pokok saja).

3. Kesulitan keuangan (financial) perusahaan akibat pemenuhan kebijakan

pemerintah yaitu adanya kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

4. Sulitnya menentukan besarnya santunan yang diperoleh tenaga kerja yang

mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak PT. Poliplas Makmur Santosa,

Korban Kecelakaan PT. Poliplas Makmur Santosa dan Pihak JAMSOSTEK,

dapat diketahui bahwa yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan

program Jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut

1. kepesertaan dan iuran

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Pasal 3 ayat 2 dan pada Pasal 4

ayat 1 yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terutama

pada pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:
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Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang

atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,- sebulan wajib

mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja sebagaimana dikmaksud dalam ayat (1).

Sedangkan besarnya iuran Jaminan Kecelakaan kerja diatur dalam

Peraturan Pemeriuntah Nomor 14 Tahun 1993 pasal 9 ayat 1a yang berbunyi:

Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan

kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai

berikut:

Kelompok I :0,24% dari upah sebulan

Kelompok II :0,54% dari upah sebulan

Kelompok III :0,89% dari upah sebulan

Kelompok IV :1,27% dari upah sebulan

Kelompok IV :1,74% dari upah sebulan

2. Pengajuan jaminan

Menurut Zaeni Asyhadie (2007:103) untuk pengajuan jaminan

kecelakaan kerja dan berapa lama waktunya sampai mendapatkan jaminan yaitu:

a. Apabila terjadi Kecelakaan Kerja Pengusaha wajib mengisi form

JAMSOSTEK 3 yang merupakan laporan kecelakaan tahap 1 dan

mengirimkan ke Depnakertrans/Disnakertrans dan PT. JAMSOSTEK

(persero) tidak lebih dari 2 x24 jam terhitung sejak terjadinya

kecelakaan.
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b. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh

dokter yang merawat,

c. mengisi form JAMSOSTEK 3a (laporan kecelakaan tahap II ) serta

dilengkapi bukti

1) foto copy kartu peserta

2) surat keterangan dokter yang berbentuk form JAMSOSTEK 3b atau 3c

3) kuitansi biaya pengobatan dan perawatan yang sah. dan dikirim

kepada Depnakertrans/Disnakertrans dan PT. JAMSOSTEK

(Persero) tidak lebih dari 2 x24 jam terhitung sejak tenaga kerja

dinyatakan sembuh atau meninggal dunia,

4) selanjutnya PT. JAMSOSTEK (Persero) akan menghitung dan

membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi

hak tenaga kerja/ahli waris, dan lamanya pengajuan jaminan adalah

7 hari setelah berkas lengkap

3. Besarnya jaminan

Menurut Zaeni Asyhadie (2007:148) besarnya jaminan dan santunan adalah

a. Biaya Transport (maksimum)

1. Darat Rp 400.000,-

2. Laut Rp 750.000,-

3. Udara Rp1.500.000,-

b. Sementara tidak mampu bekerja (STMB)

1. 4 bulan I (pertama) 100% x upah sebulan

2. 4 bulan II (kedua) 75% x upah sebulan

3. Selanjutnya 50% x upah sebulan
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c. Biaya pengobatan Rp 12.000.000,-

Perawatan (maksimum)

d. Santunan cacat

Sebagian – tetap % tabel x 80 bulan upah

Total-tetap

- Sekaligus 70% x 80 bulan Upah

- Santunan berkala Rp 200.000,-/bulan

Selama (2 Tahun)

Kurang fungsi % kurang fungsi x %

Tabel x 80 bulan upah

e. Santunan Kematian

Sekaligus 60% x 80 bulan upah

Santunan berkala Rp 200.000,-

Selama (2 tahun)

Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-

f. Biaya rehabilitasi 140% dari patokan

Prothese anggota badan harga yang ditetapkan

Alat bantu oleh pusat rehabilitasi

rumah sakit umum pemerintah



96

g. Biaya rehabilatasi medik Rp 2.000.000,-

(maksimum)

h. Penyakit akibat kerja 31 (Tiga puluh satu) jenis penyakit

Selama hubungan kerja dan 3 tahun

setelah putus hubungan kerja

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK) terhadap Kecelakaan Kerja adalah

1. Beratnya beban iuran JKK yang di tanggung pengusaha

Pengusaha merasa keberatan dengan tingginya iuran, sehingga secara tidak

langsung menambah biaya Produksi (Variable cost)

2. Prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat dengan

syarat-syarat yang tidak lengkap sehingga membutuhkan waktu terlalu lama.

Dalam Pengajuan jaminan kecelakaan kerja Syarat-Syarat yang yang

diperlukan harus lengkap untuk mempercepat pengajuan jaminan kecelakaan

kerja akan tetapi pemohon dalam melampirkan syarat-syaratnya tidak

lengkap jadi menghambat untuk mendapatkan Jaminan.

3. Rendahnya Santunan

Santunan yang diterima peserta jaminan kecelakaan kerja sangat rendah

karena program tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan

perlindungan yang adil pada para peserta jaminan kecelakaan kerja dan
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manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kecelakaan kerja belum

memadai untuk menjamin kesejahteraannya

4. Tidak semua tenaga kerja diikutkan dalam program kecelakaan kerja

Karena Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha,

kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program

jamsostek sehingga banyak tenaga kerja yang tidak diikutkan dalam Program

Jaminan Kecelakaan Kerja.

5. Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam program Jamsostek kurang

memadai

Dalam pelayanan kesehatan (pengobatan dan perawatan) harus diberikan

sebaik mungkin agar korban merasa puas dengan kinerja PT Jamsostek

Dari pernyataan diatas banyak sekali hambatan yang ada dalam

pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT Poliplas Makmur Santosa.

Hambatan tersebut bukan hanya tugas dari PT Poliplas Makmur Santosa

saja untuk menyelesaikanya akan tetapi merupakan tugas dari seluruh

instansi yang terkait, sehingga tenaga kerja dapat merasakan program

tersebut secara maksimal dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

F. Upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala dalam

pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan

kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Poliplas Makmur Santosa

dapat diperoleh data mengenai Upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga
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kerjaTerhadap kecelakaan Kerja Dalam hal memperoleh data ini, penulis

melakukan wawancara dengan Kepala Personalia PT. Poliplas Makmur Santosa.

Berikut petikan wawancaranya:

“Upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi Kendala-kendala yang
dihadapi PT. Poliplas Makmur Santosa dalam pelaksanaan program
kecelakaan kerja adalah pelayanan dan besarnya jaminan kecelakaan kerja
harus ditingkatkan; sarana dan prasarana pelayanan program Jamsostek
Perlu ditingkatkan” ”(Wawancara dengan Kepala Personalia PT. Poliplas
Makmur Santosa, 28 Februari 2009)

Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Upaya-upaya

yang ditempuh dalam mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi PT. Poliplas

Makmur Santosa dalam pelaksanaan program kecelakaan kerja adalah:

1. Perlu ditingkatkan pelayanan jaminan kecelakaan kerja karna sangat terbatas.

2. Perlu ditingkatkan besarnya jaminan, karna manfaatnya dirasa kurang.

3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana pelayanan program Jamsostek

4. Perbaikan atas pelaksanaan program jamsostek dalam upaya peningkatan

kualitas pelayanan pembayaran santunan (klaim) tenaga kerja terutama

kecelakaan kerja baru dibayarkan setelah selesai penyelidikan kejadian

kecelakaan kerja.

Dalam memperoleh data mengenai Upaya-upaya yang ditempuh dalam

mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi PT. Poliplas Makmur Santosa dalam

pelaksanaan program kecelakaan kerja penulis juga melakukan wawancara

dengan korban kecelakaan kerja/karyawan PT. Poliplas Makmur Santosa, berikut

petikan wawancaranya:
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“Pelayanan kesehatan program Jamsostek harus tingkatkan karena kurang

memadai” (wawancara dengan Hariyono, 28 Februari 2009)

“Semua karyawan harus diikutkan dalam program Jamsostek dan besarnya

santunan yang diberikan harus dinaikkan karena terlalu sedikit”( wawancara

dengan Tri Amardiana, 28 Februari 2009)

“Perlu diperbaiki kualitas pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja sehingga

untuk mendapatkan jaminan Kecelakaan Kerja tidak terlalu lama” (wawancara

dengan Eko Setiawan, 28 Februari 2009).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan korban

kecelakaan kerja/karyawan di PT. Poliplas Makmur Santosa dapat disimpulkan

bahwa, upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi Kendala-kendala yang

dihadapi PT. Poliplas Makmur Santosa dalam pelaksanaan program kecelakaan

kerja adalah Semua karyawan harus diikutkan dalam program Jamsostek dan

besarnya santunan yang diberikan harus dinaikkan karena terlalu sedikit;

pelayanan kesehatan yang diberikan PT Jamsostek harus tingkatkan karena

kurang memadai; Perlu diperbaiki kualitas pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja

sehingga untuk mendapatkan jaminan Kecelakaan Kerja tidak terlalu lama.

Dalam memperoleh data mengenai upaya yang ditempuh untuk mengatasi

Kendala- kendala yang dihadapi PT.JAMSOSTEK (persero) dalam pelaksanaan

program Jaminan Kecelakaan Kerja, penulis melakukan wawancara dengan Dian

Parta Wijaya, S.E selaku Account officer PT. JAMSOSTEK. Berikut petikan

wawancaranya:

“Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi
PT. JAMSOSTEK (persero) dalam pelaksanaan program Jaminan
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Kecelakaan Kerja adalah Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
program Jamsostek Meningkatkan kemampuan; keterampilan dan kinerja
sumber daya manusia yang dimiliki; Menyempurnakan mekanisme
keikutsertaan program jamsostek; Mampu menciptakan pasar (market
created) program jamsostek, jadi tidak hanya sekedar menunggu iuran
saja; Pelayanan yang dilaksanakan bersifat costumer service oriented;
Perbaikan atas pelaksanaan program jamsostek dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan pembayaran santunan (klaim) tenaga kerja terutama
kecelakaan kerja baru dibayarkan setelah selesai penyelidikan kejadian
kecelakaan kerja dan ini membutuhkan waktu. Diharapkan dengan
kecakapan petugas PT. JAMSOSTEK. maka pelayanan dapat diupayakan
satu hari selesai (one day services). sehingga tidak ada lagi kesan dari
peserta (pengusaha) bahwa prosedur pembayaran yang dilakukan PT.
JAMSOSTEK cukup merepotkan sementara pembayaran iuran peserta
tidak boleh terlambat; Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait
dalam penegakan (pemberdayaan) peraturan dan perundang-undangan
ketenagakerjaan; Menyediakan Dokter independent” (wawancara dengan
Account officer PT. JAMSOSTEK, 02 maret 2009)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Dian Parta

Wijaya, S.E selaku Account officer PT. JAMSOSTEK, dapat diketahui bahwa

upaya yang ditempuh untuk mengatasi Kendala- kendala yang dihadapi

PT.JAMSOSTEK (persero) dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan

Kerja, adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan program Jamsostek

b. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kinerja sumber daya manusia

yang dimiliki.

c. Menyempurnakan mekanisme keikutsertaan program jamsostek.

d. Mampu menciptakan pasar (market created) program jamsostek, jadi tidak

hanya sekedar menunggu iuran saja.

e. Pelayanan yang dilaksanakan bersifat costumer service oriented.
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f. Perbaikan atas pelaksanaan program jamsostek dalam upaya peningkatan

kualitas pelayanan pembayaran santunan (klaim) tenaga kerja terutama

kecelakaan kerja baru dibayarkan setelah selesai penyelidikan kejadian

kecelakaan kerja dan ini membutuhkan waktu. Diharapkan dengan kecakapan

petugas PT. JAMSOSTEK. Maka pelayanan dapat diupayakan satu hari

selesai (one day services). Sehingga tidak ada lagi kesan dari peserta

(pengusaha) bahwa prosedur pembayaran yang dilakukan PT. JAMSOSTEK

cukup merepotkan sementara pembayaran iuran peserta tidak boleh terlambat.

g. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan

(pemberdayaan) peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan.

h. Menyediakan Dokter independent.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya yang ditempuh untuk

mengatasi Kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) terhadap Kecelakaan Kerja adalah (1)

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan program Jamsostek (2) Perlu

ditingkatkan pelayanan jaminan kecelakaan kerja karna sangat terbatas (3) Perlu

ditingkatkan besarnya jaminan, karna manfaatnya dirasa kurang (4) Perlu

ditingkatkan sarana dan prasarana pelayanan program Jamsostek (5) Perbaikan

atas pelaksanaan program jamsostek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

pembayaran santunan (klaim) tenaga kerja terutama kecelakaan kerja baru

dibayarkan setelah selesai penyelidikan kejadian kecelakaan kerja.

Menyempurnakan mekanisme keikutsertaan program jamsostek (6) Mampu

menciptakan pasar (market created) program jamsostek, jadi tidak hanya sekedar

menunggu iuran saja (7) Pelayanan yang dilaksanakan bersifat costumer service

oriented (8) Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan
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(pemberdayaan) peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan (9)

Menyediakan Dokter independent (10) Perbaikan atas pelaksanaan program

jamsostek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pembayaran santunan

(klaim) tenaga kerja terutama kecelakaan kerja baru dibayarkan setelah selesai

penyelidikan kejadian kecelakaan kerja dan ini membutuhkan waktu. Diharapkan

dengan kecakapan petugas PT. JAMSOSTEK. maka pelayanan dapat diupayakan

satu hari selesai (one day services). sehingga tidak ada lagi kesan dari peserta

(pengusaha) bahwa prosedur pembayaran yang dilakukan PT. JAMSOSTEK

cukup merepotkan sementara pembayaran iuran peserta tidak boleh terlambat.

Dari pernyataan diatas, penyelesaian hambatan pelaksanaan program

kecelakaan kerja di PT.Poliplas Makmur Santosa
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian di PT. Poliplas Makmur Santosa mengenai

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP

KECELAKAAN KERJA DI PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA

UNGARAN dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa untuk

kepesertaan tidak sesuai dengan Undang-undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan

Sosial Tenaga kerja Pasal 17 mengenai kepesertaan karena tidak mengikutsertakan

seluruh tenaga kerjanya melainkan pekerja tetap saja., sedangkan Tenaga kerja kontrak,

harian lepas dan borongan tidak diikutkan. Sedangkan untuk proses pengajuan jaminan

Kecelakaan kerja dan besarnya jaminan, Santunan sudah sesuai dengan PP No 76

Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Faktor-Faktor penghambat Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang

terjadi pada:

a. PT. Poliplas Makmur Santosa adalah:

1) Jumlah fasilitas dan tenaga profesional pelayanan jaminan kecelakaan

kerja tidak sebanding dengan jumlah masalah yang dihadapi sehingga

pelayanan menjadi terbatas.

2) Rendahnya Santunan yang diterima peserta jaminan kecelakaan kerja

3) Prosedur yang terlalu lama untuk mendapatkan Jaminan kecelakaan

kerja dan santunan.
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4) Beratnya beban yang ditanggung pengusaha untuk membayar iuran JKK

yang besarnya sekitar 0.24-1.74 dari upah sebulan, sehingga secara

langsung menambah biaya produksi (varible cost).

5) Prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat

dengan syarat-syarat yang tidak lengkap, sehingga membutuhkan

waktu terlalu lama.

b. PT. JAMSOSTEK (persero)

1) Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak pengusaha,

kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam

program jamsostek.

2) Kepesertaan program jamsostek yang selama ini ada 3 macam yang

dikenal dengan istilah Peserta Daftar Sebagian (PDS), yaitu :

a) hanya sebagian tenaga kerja diikut sertakan.

b) tidak semua dari program jamsostek diikut sertakan.

c) kepesertaan yang tidak membayar penuh iuran (iuran tidak dibayar

berdasarkan upah yang diterima sebulan melainkan berdasarkan

upah pokok saja).

3) Kesulitan keuangan (financial) perusahaan akibat pemenuhan

kebijakan pemerintah yaitu adanya kenaikan Upah Minimum

Kota/Kabupaten (UMK)

4) Sulitnya menentukan besarnya santunan yang diperoleh tenaga kerja

yang mengalami kecelakaan kerja.
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c. Upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala dalam

pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja

di PT. Poliplas Makmur Santosa meliputi:

a. Meningkatkan fasilitas dan tenaga profesional pelayanan program

Jaminan Kecelakaan Kerja.

b. Meningkatkan Santunan yang diterima peserta jaminan kecelakaan kerja

sehingga manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kecelakaan

kerja memadai untuk menjamin kesejahteraannya.

c. Meningkatkan pelayanan sehingga Prosedur untuk mendapatkan

Jaminan kecelakaan kerja dan santunan tidak terlalu lama

d. Prosentase pembayaran iuran Program JKK dikurangi karena pengusaha

merasa berat untuk menaggung iuran tersebut.

e. Hendaknya pihak Jamsostek untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja

dipermudah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Poliplas Makmur

Santosa saran yang bisa diberikan peneliti adalah:

1. Hendaknya PT. Poliplas Makmur Santosa mendaftarkan semua tenaga kerjanya tanpa

terkecuali dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, sehingga tenaga kerja merasa

nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya dan tercipta suasana yang kondusif antara

tenaga kerja dan Pengusaha, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

2. Hendaknya PT JAMSOSTEK meningkatkan besarnya santunan dan

mengurangi besarnya prosentase iuran agar pengusaha tidak merasa berat
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dalam membayar iuran dan tenaga kerja di PT. Poliplas Makmur Santosa

mendapat santunan yang sesuai dengan kecelakaan yang dialami.

3. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan

jaminan Kecelakaan kerja sebaiknya pihak perusahaan atau Pemerintah

membuat Suatu kebijakan Untuk mengatasi kendala tersebut.
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