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" Dan orang-orang yang sabar 
karena mencari keridhaan Tu- 
hannya, mendirikan shalat, 
dan menafkahkan sebagian 
rizki yang Kami berikan ke- 
pada mereka, secara sembunyi 
atau terang-terangan serta 
menolak kejahatan dengan 
kebaikan; orang-orang itulah 
yang mendapat tempat kesuda- 
han [ yang baik ] '*
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ABSTRAK 

Secara Konstitusional perlindungan terhadap tenaga kerja dituangkan dalam pasal 27 

ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena penghidupan 

yang layak merupakan hak setiap warga negara, khusus di bidang jaminan sosial tenaga kerja. 

Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dalam 

pasal 15 disebutkan bahwa Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan 

bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa 

jaminan sosial dan bantuan sosial tersebut terdiri dari jaminan sakit, hamil, bersalin, cacat, 

hari tua, meninggal dunia dan menganggur bagi seluruh tenaga keria termasuk tani dan 

nelayan. 

Penghasilan yang diterima tenaga kerja merupakan sumber penghasilan untuk 

rnemenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Di daerah perkotaan dimana 

kehidupan harus lebih mandiri daripada di pedesaan, maka penghasilan tersebut harus dijaga 

kelangsungannya dan kecukupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. 

Namun demikian, setiap tenaga keria selalu rnenghadapi beberapa resiko tertentu. 

Setiap orang pasti pada suatu saat akan mencapai hari tua. Produktivitas kerjanya akan 

menurun sehingga perlu diganti tenaga yang lebih muda dan ia akan diberhentikan dari 

pekerjaannya yang berakibat akan terhenti pula penghasilannya. Seorang tenaga keria dapat 

pula mengalami cacat tetap dan total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat 

bekerja lagi. Maka pekerjaan dan penghasilannya juga akan dihentikan. Tenaga kerja juga 

dapat menderita sakit mulai dari yang ringan sampai yang berat dan harus dirawat di rumah 

sakit, perawatan itu memerlukan pembiayaan yang akan memberatkan gaji dan upahnva. 

Lebih-lebih apabila seorang karyawan sebagai pencari nafkah meninggal dunia dan 
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penghasilannya dihentikan, maka keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber 

penghasilan.  

Oleh karena resiko-resiko diatas selalu dihadapi disetiap tempat ker.ia dan bersifat 

universal, maka perlu ditanggulangi secara sisternatis, terencana dan teratur. Jaminan sosial 

merupakan alat yang ampuh dan tepat untuk menanggulangi resiko-resiko sosial ekonomis 

tersebut karena akan diikuti oleh seluruh jenis dan lapisan tenaga kerja baik tenaga kerja 

tetap, tidak tetap, bulanan, harian borongan, musiman, maupun pimpinannya. Demikian jaga 

programnya dapat meliputi seluruh jenis perlindungan yang diperlukan bagi tenaga keria 

dalam hal menderita sakit mengalami kecelakaan dan cacat mencapai hari tua sampai 

meninggal dunia. 
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B A B  I 

P E N D A H U L U A N

1 • Pcrm aga lah an  : L a t a r  B e la k an g  dan Rumusa.nnya

Undang - undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 mengi- 

svaratkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan 

penghasilan yana layak bagi kemanusiaan. Pekeriaan baru

memenuhi kelayakan bagi manusia. apabila keselamatan
i
tenaga kerja sebagai pelaksanaannya terjamin. Kematian, 

cacat. cidera. penyakit sebagai akibat kerja adalah ber- 

tentangan yang resikonya ditanggung sendiri olehv tenaga 

kerja adalah bertentangan dengan kemanusiaan.

Tenaga kerja memegang oeranan pentina dalam pemba- 

ngunan nasional. karena itu perlu mendapatkan perhatian 

khusus terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja- 

nya. melalui berbagai program nasional dan program jaminan 

nasional sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. 

Untuk itu juga diperlukan partisipasi aktif dari pemerin- 

tah. organisasi publik dan swasta. serta 1 embaga-1 embaga 

laminan sosial.

Didalam lingkup pembanaunan nasional mi. 'iembaga 

jaminan sosial mengikuti trend pengemhangan kegiatannya 

yang ^ugasnya tidak hanya sekedar memberi tunjangan tunai.

1
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tetapi dengan memberikan kompensasi lainnya dengan memain- 

kan peranan yang lebih penting untuk ikut serta memecahkan 

berbagai permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan 

dan kesehatan kerja kearah terbentuknva angkatan kerja 

yang sehat. stabil. dan produktif.*

Perlindungan tenaga kerja meliputi berbagai aspek 

yang cukup luas, salah satu diantaranva adalah perlindung

an terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. perlindungan 

tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja secara aman melaku- 

kan pekerjaannva sehari-hari.2

Rasa aman yang ditimbulkan oleh program jaminan 

sosial ini dapat mengurangi ketidak pastian masa depan 

diantara tenaga kerja yang pada gilirannva dapat menunjang 

produktivitas kerjanya. Bagi perseorangan, ketidak pastian 

ini perlu ditanggulangi karena dapat mengakibatkan hilang- 

nya oenghasilan. Yang mana sebab dari hilangnya penghasil- 

an ini karena sakit. kecelakaan. serta kematian. Yang mana 

ketiga resiko tersebut dapat meninggalkan tanggungan 

keluarga dalam keadaan yang sulit untuk dapat memenuhi 

berbagai kebutuhan hiduo. iika tidak disiaokan sebelum

^Sentanoe Kertonegoro. '‘Peranan Jaminan Sosial 
Dalam Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja". ASTEK, 
Februari - Maret. 1990. h. 33

^Suma'mur, P.K., Keselamatan Keria dan Fenceaahan 
Kecelakaan, Haji Mas Aguna.Jakarta. Cet IV. 1989. h. 3
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nya. ̂

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga ker.ia secara 

.ielas ditegaskan. bahwa tiap tenaga kerja mendapat perlin

dungan atas kese1amatannya (pasal 9) dan pemerintah membi- 

na norma-norma keselamatan kerja (pasal 10. ayat a).

Sedangkan dalam hubungannya dengan jaminan sosial 

secara umum dinyatakan dalam Undang-undang No. 14 tahun

1969 tersebut bahwa pemerintah mengatur penvelenggaraan 

jaminan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganva. yang 

meliputi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. yang mana 

dalam penjelasan undang-undang tersebut hanya diperinci 

antara lain sakit. meninggal dunia. dan cacat.

Dalam kaitan ini Departemen Tenaga Kerja dengan 

berbaoai cara telah berusaha keras untuk rneningkatkan 

kesadaran dalam pelaksanaan program keselamatan dan kese

hatan kerja di perusahaan.Mulai d a n  mengeluarkan peratur- 

an sampai dengan kampanye K3 dan pemilihan serta pemberian 

piagam kepada perusahaan dalam menerapkan aspek keselama

tan dan kesehatan kerja. Program Departemen Tenaga Kerja 

dituarigkan dalam kebijaksanaannya yang jelas dalam penina- 

katan keselamatan dan kesehatan kerja ditunjang dengan

3Sentanoe Kertonegoro. Jaminan Sosial Prinsip dan 
Pelakffanaannva di Indonesia. Mutiara Sumber Widva. Jakar
ta. Cet II. 1907. h. 95
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pembinaan baik secara formai ma'upun non formai yang meli- 

batkan Bipatite yaitu pengusaha dan tenaga kerja. serta 

unsur Tripatite yang terdin d a n  pernerintah. pengusaha 

dan tenaga ker.ia.4

Kerja tidak hanya dituntut sekedar mengandalkan 

kernarnpuan ilmu yang rnenyangkut peker jaannva saia. tetapi 

.iuga harus memikirkan dampak lingkungan kerja dan pemakai- 

an tehnologi dari earana kerja vane aipergunskan, .namun 

terkadang kedua masalah tersebut sal it diterapkan bagi 

tenaga kerja. sekalipun perusahaan teiah rnenvediakan alat 

perlengkaoan kerja. Karena itu oeriu upava yang kontinvu 

untuk meningkatkan kesadaran kerja terhadap K3.*

Di Indonesia. masalah K3 sebenarnva juga telah 

berlangsung lama, jauh sebelurn >A’ No. i'1970 di sahkan 

tepat diawal abad 20 ketika kolonial Belanda masih menja- 

jah xanah air kita. namun pelaksanaannya masih serabutan 

belum terkoordinir. Seiak disahkan UU No. 1/1970 tentang 

keseiamatan kerja semakin banvak perusahaan dan tenaga 

kerja menvadari akan pentingnva K3. Menghindari kecelakaan 

dan penyakit kerja adalah meruraxan tu;uan daripada pene- 

rapan K3, yang pada akhirnya untuk efisiensi dan pr/«dukti- 

ritas. Namun demikian rnasih adaDuls perusahaan dan tenaga

^Editorial. "K3..Memerlukan Koordinasi Pengawasan" 
ASTE1'. Mei - Juni. 1990. h. 3

^Untung Rumekso. "K3.. Suatu Kebutuhan-. Perusahaan 
ASTEK Mei - Juni. 1990. h. 20
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kerja belum mengerti makna K3.G

Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut yang terjadi 

sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan. maka perlu 

diteraDkan program jaminan sosial, terutama dalam kesela- 

matan dan kesehatan kerja. Yang mana peranan dari jaminan 

sosial yang pokok adalah untuk mencapai tuiuan sosial 

dengan memberikan ketenanaan kerja bagi tenaga kerja yang 

meruDakan pelaksanaan pembangunan melalui perlindungan 

terhadap terganggunva arus pener iruaari penghasilan.

Berdasarkan a 1asan-a1asan diatas. maka timbul per- 

masalahan sehubungan dengan .iudul yang penulis tentukan. 

Permasalah tersebut antara lain :

1. Hal apa saia yang perlu diperhatikan dalam keselamatan 

kerja ?

2. Usaha apakah yang dilakukan PD Aneka Usaha sub unit 

"KASA HUSADA" untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja ?

3. Baaaimana realisasi dari program jaminan sosial dalam 

urogram K3 ?

Adapun pembahasan skripsi ini akan menggunakan 

undanq-undang dan peraturan lain vang ada hubungannva

^“K3, Antarp Efisiensi dan Produktivitas". ASTEK. 
Mei - Juni. 1990. h . 11
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dengan pembahasan yang akan diuraikan. seperti Undang- 

undang No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga 

kerja, Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang peraturan 

pokok tenaga kerja dan dari peraturan lainnya yang ada 

hubungannya dengan keselamatan kerja, misalnva peraturan 

mengenai keselamatan kerja bagi para peker.ia yana ada 

diperusahaan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana 

layaknva peraturan hukum.

Dalam membahas permasalahan diatas. saya akan 

membahas terlebih dahulu : tinjauan yuridis keselamatan 

ker.ia vana terbagi dalam sub-bab diantararrva mengenai 

syarat-syarat keselamatan keria. perlindungan keselamatan 

kerja, pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja. kewaji- 

*ban dan hak tenaga keria.

Selaniutnya akan saya bahas tiniauan yuridis tentang 

jaminan sosial, dan akhirnya sampai permasalahan pokok 

yaitu penerapan dalam praktrek mengenai jaminan sosial 

dalam keselamatan dan kesehatan kerja vang terbagi dalam 

sub-bab diantaranva ketentuan Departemen Tenaga Kerja 

tentang jaminan sosial tenaga ker.ia menurut Undang-undang 

No. 3 tahun 1992 dan keselamatan keria serta kesehatan 

tenaaa kerja pada PD Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA".

2 .  P e n j e l a ean Ju d u l

Judul dari skripsi ini. adalah "Peranan Program
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Jaminan Sosial dalam Keselamata Dan Kesehatan Ker.ia Bagi 

Tenaga Kerja Di PD Aneka Usaha sub-unit “KASA HUSADA" 

Surabaya". Sedangkan penielasan ludul tersebut secara 

singkat dapat diuraikan sebagai benkut :

Yang dimaksud "Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan 

berupa uang sebagai pengganti sebagian d a n  penghasilan 

yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 

peristiwa atau keadaan yang dialarni oleh tenaga ker.ia 

berupa kecelakaan, sakit, hami1. bersalin, hari tua dan 

meninggal dunia". menurut Undang-undang No. 3 tahun 1992 

tentang jaminan sosial tenaga keria. Sedangkan menurut 

Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan- 

ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dan Undang-undang 

No. 3 tahun 1992 tentang iaminan sosial tenaga kerja yang 

dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan perkerjaan baik menghasilkan jasa atau 

barana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selaniutnya yang dimaksud dengan keselamatan kerja 

adalah suatu usaha yang dilakukan agar ditempat kerja 

tidak ada kemungkinan terjadinya malapetaka atau m sarana 

utama untuk mencegah kecelakaan. cacat dan kematian seba

gai akibat kecelakaan kerja pencegahan kecelakaan inilah 

yanrr menjadi fungsi utama keselamatan kerja.

Kemudian yang dimaksud dengan "Pada PD Aneka Usaha
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sub unit KASA HUSADA" adalah menunjukkan bahwa yang menja- 

di pembahasan saya adalah peranan program jaminan sosial 

dalam keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja 

yang ada di PD Aneka Usaha sub unit KASA HUSADA. Sedangkan 

"di Surabaya*' menunjukkan domisili hukum dari PD Aneka 

Usaha sub unit KASA HUSADA tersebut.

3• Alasan Pemilihan Judul

Secara Konstitusional perlindungan terhadap tenaga 

kerja dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 

1945. yang menyatakan bahwa tiaD-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan vang layak bagi kemanu-

siaan. Oleh karena penghidupan yancr layak merupakan haki
setiap warga negara. khusus di bidang jaminan sosial 

tenaga kerja. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang 

ketentuan pokok mengenai tenaga k®rja dalam pasal 15 

disebutkan bahwa Pemerintah mengatur penyelenggaraan 

pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja 

dan keluarganya. Dalam penjelasannva diterangkan bahwa 

jaminan sosial dan bantuan sosial tersebut terdiri dari 

jaminan sakit. hamil. bersalin. cacad. hari tua. men^nggal 

dunia dan mengangaur bagi seluruh tenaga keria termasuk 

tani dan nelayan.

Penghasilan yang diterima tenaga keria merupakan 

sumber penghasilan untuk rnemenuhi kebutuhan hidup bagi
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diri dan keluarganva. Di daerah perkotaan dimana kehidup- 

an hftrus lebih mandiri daripada di pedesaan, maka pengha- 

silan tersebut harus dijaga ke1aftgsungannya dan kecukupan- 

nya untuk memenuhi berbaaai kebutuhan hidup.

Namun demikian. setiap tenaga keria selalu rnengha- 

daoi beberapa resiko tertentu. Setiap orang pasti pada 

suatu saat akan mencapai hari tua, Produktivitas kerjanva 

akan menurun sehingga oerlu diganti tenaga vang lebih 

muda. dan ia akan diberhent lkan dari pekerjaannya yang 

berakibat akan terhenti pula oenghasilannya. Seorang 

tenaga ker.ia dapat pula mengalami cacad tetap dan total 

karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja 

lagi. maka peker iaan dan i:»enghasi1 annya luga akan dihenti- 

kan. Tenaga kerja juga dapat menderita sakit mulai dari 

yang ringan sampai yang berat dan harus dirawat di rumah 

sakit. perawatan itu memerlukan pembiayaan yang akan 

memberatkan gaii dan upahnva. Lebih-lebih apabila seorang

karyawan sebagai pencari nar'kah meninagal dunia. dani
penahasi1annva dihentikan, rnaka kel-iarga vang ditinggalkan 

akan kehilangan sumber oenghasilan.

Oleh karena resiko-resiko daatas selalu ctohadapi 

disetiap tempat ker.ia dan bersifat universal, maka perlu 

ditanagulangi secara sisternatis. terencana dan teratur. 

Jaminan sosial merupakan alat yang ampuh dan tepat untuk 

menanggulangi resiko-resiko sosial ekonornis tersebut1 ka-
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rena akan diikuti oleh seluruh jems dan lapisan tenaga 

kerja baik tenaga kerja tetap, tidak tetap. bulpnan. 

harian. borongan. musiman. maupun pimpinannya. Demikian 

jaga programnya dapat meliputi seluruh jenis perlindungan 

yang diperlukan bagi tenaga keria dalam hal menderita 

sakit. mengalami kecelakaan dan cacad. mencapai hari tua. 

sampai meninggal dunia. Dasar masalah-masalah itulah yang 

mendorong penulisan skripsi dengan judul tersebut.

4.  T u j u a n P e n u l i s an

Tujuan penulisan skripsi ini, selain untuk rnemenuhi 

sebagian syarat-syarat dan tugas akhir untuk memperoleh 

gelar sarjana hukum. pada Fakultas Hukum Universitas 

Airlancrga . juga sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah 

hubungan perburuhan khususnya mengenai jaminan sosial yang 

berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. yang 

memunakinkan dapat bermanfaat bagi oerusahaan. tenaga 

kerja. masyarakat dan Pemerintah dalam pembinaan dan 

pengembangan jaminan sosial.

5* EteAstflolpgl

a. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan permasalahan tersebut pendekatan 

yang dipergunakan adalah pendekatan secara yuridis formal 

vaitu yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada,
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misalnya Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselama

tan kerja. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang jaminan 

sosial tenaga kerja, Undang-undang No. 14 tahun 1969 

tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.

b. Somber Data

Data yang digunakan untuk menuniang penvusunan 

skripsi ini diperoleh dengan cara :

- Studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku literatur yang 

ada diperpustakaan Universitas Airlangga maupun diper- 

pustakaan lainnya seperti oerpustakaan Wilayah Departe- 

rnen P dan K Jawa Timur, serta bahan-bahan perkuliahan*
dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Pengamatan lapangan vaitu dengan mengadakan penelitian 

secara langsung di PD Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" 

( pabrik farmasi dan alat-alat kesehatan ) dan mengada

kan wawancara langsung terhadao obyek yang menjadi 

sasaran dalam Denulisan ini diantaranya pihak Depnaker. 

pengusaha dan tenaga kerja.

c. Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.

Pelaksanaan pengumpulan data yang dipergunakan 

dalam penyusunan skripsi ini rnemakai dua sistim. va'itu :

- Tiniauan kepustakaan. yaitu suatu cara yang dilakukan 

dengan membaca. mempelojari buku-buku. karangan yang 

ditulis oleh para ahli di bidananva. peraturan per

undangan yang berlaku yang berhubungan dengan masalah
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yang dibahas dalam skripsi ini.

- Penaamatan lapangan. yaitu pengumpulan data yang dilaku- 

kan pada obyek penvelidikan di lapangan. vaitu di PD 

Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" guna memperoleh data 

yana senvatanya ada. sehingga lebih dekat dan paling 

mendekati kebenaran yang terousat pada masa kini yang 

sesuai dengan keadaan serta danat dipertanggung jawab- 

kan.

d. Ana lisa Data.

Analisa data menggunakan metode deskriptif kompera- 

t i f . vaitu menerapkan metode dengan rnemaparkan fakta-fakta 

dan kemudian membandingkan antara peraturan-Deraturan yang 

berlaku dengan fakta-fakta yang ada.

6■ Pertanqqunqjawaban Sistematika

Sistematika penulisan ini terdiri dari dari lima 

bab. dan bab-bab tersebut terbaai lagi dalam beberapa sub-

bab. vaitu :i
Bab I : Pendahuluan. didalam bab ini akan diuraikan 

garis besar permasa1ahan. penjelasan judul. 

alasan Demilihan judul. tujuan penulisan. m meto- 

dologi dan pertanggunajawaban sistematika.

Bab II •. Dalam bab ini akan diuraikan perihal keselamatan 

kerja secara umum dengan memperhatikan perun- 

danq-undangan vang berlaku dan ada hubunga'nnya
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dengan masalah keselamatan keria. Dijelaskan 

pula dalam sub-bab antara lain syarat-syarat 

keselamatan kerja. perlindungan keselamatan ker

ja. pengawasan dan pembinaan keselamatan kerja. 

kewajiban dan hak tenaga kerja.

Bab TII : Merupakan teon-teori mengenai .iaminan sosial 

yang ditinjau d a n  segi yuridis, terdiri dari 

pengertian dan ruang lingkup jaminan sosial yang 

dipakai dalam tulisan ini. penyelenggaraan dan 

program jaminan sosial yang ditekankan pada K3 

nya saja. pemberian kompensasi terhadap terja- 

dinya kecelakaan dan penyakit kerja. juga me- 

nvangkut hubungan antara asuransi kecelakaan 

keria dengan program lain dalam hal ini dikhu- 

suskan dalam hubungannva dengan asuransi keseha

tan .

Bab IV : Merupakan hasil penelitian untuk menjawab perma

salahan yang timbul diantaranva. tentang sebab 

kecelakaan yang terjadi di PD Aneka Usaha sub 

unit "KASA HUSADA" selaniutnya upava yang dila- 

kukan oleh peruahaan tersebut untuk np^ncegah 

tenadinya kecelakaan. _iuga mengenai peranan 

jaminan sosial dalam K3 tentunva jika terjadi 

kecelakaan dan penyakit keria di perusahaan itu 

yang menimpa tenaga kerj^nya.
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Bab V : Merupakan kesimpulan penulisan serta saran-saran 

yang berkenaan dengan permasalahan yang 

t imbu1.
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TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KERJA

X ■ Syaratrgyarat Kege.lamaUnJCeri^

Untuk membahas svarat-svarat keselamatan kerja 

lebih dahulu harus diketahui arti keselamatan keria. 

Pengertian keselamatan ker.ia menurut Dr. Suma'mur Pk M.Sc. 

adalah sebagai berikut :

- Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berta- 
lian dengan rnesin-mesin. pesawat. alat kerja, 
bahan dan proses penaolahannya. landasan tempat 
kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan 
peker iaan.

- Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja 
baik didarat. didalam tanah. dipermukaan air. 
didalam air. maupun jasa.

- Keselamatan kerja menvangkut segenao proses 
produksi dan distribusi baik barang maupun jasa.

- Keselamatan keria adalah tugas semua orang yang 
bekerja.

- Keselamatan keria adalah dari. oleh dan untuk 
setiap tenaga kerja serta orang lainnya dan juga 
masyarakat pada umumnya.

Departemen Tenaga Kerja Reoublik Indonesia pada 

tahun 1971 mengeluarkan diktat vang berjudul " Sejarah dan 

Falsafah Keselamatan Keria " vang kemudian dijadikan 

pedoman bagi para Pejabat Departemen Tenaga Kerja dan 

Pejabat lainnya yang ada hubungannva dengan kes^Jamatan 

keria. Didalam buku tersebut yang dimaksud dengan kesela

matan kerja adalah suatu uoava vang mengusahakan agar

15
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kondisi-kondisi aktivitas manusia dan atau basil budaVanya 

selalu dalam keadaan aman dan selamat.7

Dengan demikian keselamatan kerja adalah suatu usaha yang 

dilakukan agar ditempat kerja tidak ada kemungkinan terja- 

dinya malapetaka atau kecelakaan. Dengan perkataan lain- 

bahwa keselamatan kerja adalah sarana utaina untuk pencegah 

an kecelakaan. cacad dan kematian sebagai akibat kecela

kaan kerja. Apabila diteraokan didalam perusahaan. maka 

berarti usaha-usaha keselamatan keria bertuiuan agar 

segala sesuatu yang berada dalam perusahaan. baik yang 

menyangkut gedungnva. mesin-mesinnya. pesawat-pesawatnya. 

bahan-bahan produksinya, per 1engkapannya. barang-barang 

hasil produksinya maupun tenaga keria seialu dalam keadaan 

utuh dan aman.

Walaupun dalam pengungkapan terdapat perbedaan 

pendapat. namun dapat ditarik unsur-unsur yang sama yang 

justru prinsipil antara lain :

- Bahwa keselamatan kerja selain merupakan kebutuhan hak. 

juga merupakan kewajiban tenaga kerja. pengusaha dan 

pernerintah serta masvarakat . Oleh karena itu agar setiap 

kegiatan keselamatan keria dapat lebih efektaf dan 

bermanfaat dari semua unsur diatas diharapkan dan ditun-

7Deoartemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Seja- 
L*h dan Falsafah Keselamatan Keria . Jakarta. 1979 . h . 3
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tut sikap mental yang lebih rnengutamakan keselamatan 

kerja, baik melalui pemikiran. penahayatan dan oelaksa- 

naannya yang sungguh-sungauh, jujur. bertanggung jawab 

serta sesuai dengan peraturan pelaksanaan di tempat 

kerja dan tempat-tempat lainnya yang ada hubungannya 

dengan pekerjaan.

- Bahwa akibat dari penyimpangan peraturan termasuk pro

gram dan kegiatan kerja. dapat berupa kecelakaan kerja 

vang pada hakekatnya merugikan pada semua pihak, baik 

tenaga kerja. pengusaha, pemerintah serta masyarakat. 

Kecelakaan pada umumnya dapat disebabkan oleh kondisi 

yang berbahaya atau perbuatari yang berbahaya dan faktor 

pekerjaan itu sendiri.

• Bahwa kegiatan keselamatan keria pada prinsipnva menca- 

kup kegiatan pencegahan. penanggulangari. namun pada 

De1aksanaannva lebih diarahkan pada penciptaan iklim. 

keadaan atau kondisi kerja nvaman. bebas dan terhindar 

dari kecelakaan yang membahavakan. Jadi lebih preventif 

daripada hanva sekedar rnerianggulangi bila ter.iadi keca- 

lakaan keria. Kegiatan pencegahan adalah lebih baik 

daripada rnengobati, Kegiatan penanggulangan dila^sanakan 

terutama dalam hal terjadi kebakaran. penyakit akibat 

keria. Kegiatan ini lebih bersifat untuk mengurangi 

kerugian vang terjadi baik pada Dihak tenaga kerja. 

pemilik perusahaan. pemerintah dan masyarakat.
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Untuk pembangunan dibidang hukum. pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan dalam bentuk undang-undang dan 

peraturan pelaksanaan lainnya. Adapun usaha perlindungan 

tenaga kerja khususnya dalam hal keselamatan kerja. Un

dang-undang No. 1 tahun 1970 juga merupakan undang-undang 

vang menggantikan undang-undang periinggalan Hindia Belanda 

vang bernama Veileigheidsreglement tahun 1910 ( Stb. No. 

406 ) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyara- 

kat dengan tehnologinya yang semakin maju.

Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja pada pasal 1 tidak mencantumkan definisi keselamatan 

keria. tetapi yang ada dalam undang-undang ini adalah 

pengertian-nengertian mengenai tempat keria. pengurus.
i
direktur. pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja. 

Pengertian-pengertian ini mernang untuk diketahui karena 

berkaitan dengan keselamatan kerja. adaoun yang dimaksud 

dengan :

1. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan. tertutup 

atau t.erbuka. bergerak atau tetap. dimana tenaga kerja 

beker.ia atau vang sering diinasuki tenaga kerja untuk 

keperluan suatu usaha dan dimana terdaoat sumber atau 

sumber-sumber bahaya.

2. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin 

langsung suatu tempat keria atau bagiannya yang berdiri 

sendiri.
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3. Pengusaha ialah :

a. Orang atau Badan hukum yang menjalankan suatu usaha 

milik sendiri dan atau untuk keperluan itu memper- 

gunakan tempat kerja.

b. Orang atau Badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan suatu usaha bukan miliknya dan untuk 

keperluan itu mempergunakan tempat kerja.

c. Orang atau Badan hukum yang di Indonesia mewakili 

orang atau badan hukum yang termasuk pada < a > dan

< b > .iikalau yang diwakili berkedudukan diluar
i

Indonesia.

4. Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini.

5. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian 

khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh 

Menteri Tenaga Kerja.

6. Ahli keselamatan kerja ialah teknis berkeahlian khusus 

dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh 

Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang- 

undana in:.

Ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.h tahun

1970 menunjukkan bahwa Undang-undang keselamatan keria itu 

berlaku diseluruh tempat kerja yang berada dalam wilayah 

kekuasaan hukum Republik Indonesia. Pasal 2 ayat 2 ini 

perlu untuk dijelaskan pengertiannya. karena ketentuan ini
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mempunyai hubungan dengan perusahaan - perusahaan yang 

mencrgunakan peralatan produksi. seperti mesin-rnesin. 

pesawat-pesawat. peralatan-peralatan. atau instalasi- 

instalasi dan alat-alat lain yang menggunakan sumber 

energi listrik. Sesuai dengan pasal 2 avat 2. maka ruang 

lingkup tempat kerja meliputi tempat yang :

a. dibuat. dicoba. dipakai. atau dipergunakan mesin. 

pesawat. alat perkakas. peralatan. instalasi yang 

berbahava atau dapat menimbulkan kecelakaan. kebakaran. 

atau peledakan :

b. dibuat. diolah. dipakai. diDeraunakan. diDerdagangkan. 

diangkut. atau disimpan barang atau bahan yang dapat 

meledak. mudah terbakar. menggigit. beracun. menimbul

kan infeksi. bersuhu tinggi

c. dikerjakan bangunan. perbaikan. perawatan. pembersihan 

atau pembongkaran rumah. gedung atau bangunan lainnya 

termasuk bangunan perairan saluran atau terowongan 

dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan 

oekerjaan persiapan :

d. dilakukan usaha. pertaman. perkebun&n. pembukaan hutan 

pengerjaan hutan. pengolahan kayu atau hasi^ hutan 

lainnya. peternakan. perikanan. dan lapangan kesehatan:

e. dalakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas. 

oerak. logam lainnya. batu-batuan. gas. minyak atau 

mineral lainnya. baik dipermukaan atau didalam bumi
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maupun didasar perairan. :

f. dilakukan pengangkutan barang. binatang. manusia baik 

didaratan. melalui terowongan. dipermukaan air. dalam 

air maupun diudara :

g. dikerjakan bongkar muat barang muatan dikapal. perahu. 

dermaga. dok. stasiun atau gudang :

h. dilakukan penyelaman. pengambilan benda dan pekerjaan 

lain didalam air ;

i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan 

tanah atau perairan :

j. dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu 

yang tinggi atau rendah : 

k. dilakukan pekerjaan yang menganduna bahaya tertimbun 

tanah. kejatuhan. terkena nelantingan benda. teriatuh 

atau terperosok. hanyut atau terpelanting :

1. dilakukan pekerjaan dalam tangki. sumur atau lubang : 

m. terdapat atau menyebar suhu. kelembaban. debu. kotoran 

api asap. uap. gas. hembusan angin. cuaca. sinar atau 

radiasi. suara atau aetaran : 

n. dilakukan oembuangan atau Demusnahan sainpah atau lim - 

bah :

o. dilakukan pemancaran. penvinaran. atau penerimaan 

radio, radar, televisi atau telenon : 

p. dilakukan Dendidikan. pembinaan. percobaan. penyelidi- 

kan atau riset (penelitian yang menggunakan alat
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tehnis :

q. dibangkitkan. dirubah. dikumpulkan, disimpan, dibagi- 

bagikan atau disalurkan listrik. gas. minyak atau air : 

r. diputar film, dipertunjukkan. sandiwara atau diseleng- 

garakari rekreasa lainnya yang rnemakai peralatan. in- 

stalasi listrik atau mekanik.

Dari pengertian-pengertian diatas. dapat disimpul- 

kan bahwa terdapat banyak kemungkinan kecelakaan yang 

terjadi disetiap saat sehingga dirasakan perlu adanya 

pengetahuan tentang keselamatan kerja yang lebih maju dan 

tepat sesuai dengan perkembangan masvarakat dan tehnologi 

agar dapat dicegah teriadinva bahava kecelakaan yang 

meruoakan tindakan penanggu1anaan atau preventif.

Adapun svarat-syarat keselamatan kerja seperti yang

diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun
(
J.970 tentang keselamatan kerja yaitu untuk :

a. mencegah atau mengurangi kecelakaan ;

b. mencegah. mengurangi dan memadamkan kebakaran :

c. mencegah dan mengurangi bahava poledakan :

d. memberi kesempatan atau jalan menvelamatkan diri pada 

waktu kebakaran atau ke jadian-ke ladian lain vang*'berba- 

haya :

e. memberi pertolongan pada kecelakaan :

f. memberi alat-alat perlindungan d i n  pada para pekeria :

g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN PROGRAM JAMINAN ... SOEKO TRIBEKTI RAHARDJO



23

suhu. kelernbaban. debu. kotoran. asap. uap, gas.hembus- 

an angin. cuaca. sinar atau radiasi. suara dan te- 

kanan :

h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penvakit akibat 

baik fisik maupun psikis. keracunan. infeksi dan penu- 

laran :

i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai :

i. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik : 

k. menyelenggarakan nenyegaran udara yang cukup :

1. memelihara kebersihan. kesehatan dan ketertiiban : 

m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja. alat kerja.

lingkungan. cara dan proses kerianva : 

n. mengamankan dan memperlancar Dengangkutan orang. bina- 

tang. tanaman atau barang :

o. mengamankan dan memelihara segala ienis bangunan : 

p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat 

pelabuhan dan penyimpanan barang :

a. mencegah terkena aliran listrik vang berbahaya : 

r. menvesuaikan dan menvempurnakan pengamanan pada peker- 

iaan yang berbahava.

Dari ketentuan pasal 3 avat 1 ini masih- dapat 

diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu penge- 

tahuan dan tehnologi dikemudian hari. Jadi ketentuan pasal 

3 avat 1 tersebut diatas hanva mencantumkan arah dan 

sasaran - sasaran yang secara konkrit harus dipenuhi oleh
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syarat-syarat keselamatan keria yang akan dikeluarkan.

Pada pasal 4 ayat i diatur bahwa dengan peraturan 

perundangan ditetapkan syarat-syarat perundangan kese'lama- 

tan kerja dalam perencanaan. pembuatan, oengangkutan. 

Deredaran. perdaganaan. pemasangan. pemakaian. penagunaan. 

pemeliharaan dan penyimpanan bahan. barang . produk teknis 

dan aoarat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan 

bahava kecelakaan.

Pasal 4 ayat 2 mensyaratkan agar semua ketentuan 

yang mengenai syarat-syarat keselamatan keria pada pasal 3 

ayat 1 didalam pelaksanaannva supava diperhatikan karena 

memuat prinsip-prinsip teknis ilrniah, sehingga menjadi 

suatu kumpulan ketentuan vana disusun secara teratur jelas 

dan praktis yang mencakup bidang konstruksi. bahan pengo- 

lahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat oer1indungan. 

pengu.iian dan pengesahan. pengepakan atau pembungkusan. 

pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan. barang. produk 

teknis dan aparat produksi guna men.iamin keselamatan 

barang-barang itu sendiri. keselamatan tenaga kerja yang 

me 1 c-Hikannya dan keselamatan umum,

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat 

masa1ah-masalah yang sudah diatur dengan baik, disamping 

masa1ah-masa1 ah yang masih Derlu disempurnakan. Juga ter- 

dapat faktor manusia yang merupakan faktor utama didalam 

keselamatan kerja serta perlunva pengalaman ker.ia untuk
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mengetahui seluk beluk pekerjaan dan bahaya apa yang 

paling dekat dengan diri bagi para tenaga kerja.

2. Perlindungan Keselamatan_K@rja

Perlindungan keselamatan keria yang dimaksud dalam 

sub-bab ini merupakan awal dari pencegahan kecelakaan 

kerja dalam perindustrian. Pencegahan itu mula-mula terja- 

di secara besar-besaran kira-kira 150 tahun lalu. ketika 

kemajuan-kemajuan pesawat tehnologi mulai diterapkan untuk 

prodyk secara besar-besaran dengan mesin.®

Diketahui bahwa keselamatan kerja dan kecelakaan 

dimulai sejak manusia bekerja. dan pada umumnya sama 

tuiuannva dengan kehiduoan manusia.

Perlindungan keselamatan keria itu semula berkem- 

bang atas perjuangan kaum pria dan wanita yang berorienta- 

si kepada kepentingan umum dan bertekad untuk melindungi 

pihak yang lemah dengan adanya tanggung jawab moral terha

dap kesejahteraan kawan sekerja. yang bertujuan bahwa pada 

awal mulanya untuk mempengaruhi pemerintah atau penguasa 

agar rnelindungi tenaaa kerja iterutama anak) oada perusa- 

haan-perusahaan. yang sangat buruk seperti bahaya^ putus 

tangan atau jari . penvakit berat dan kerusakan moral.

9Suma*ur, PK. Ke sej amaj: a n_ Kerja dan Pencegahan 
Kecelakaan. Gunung Agung. Jakarta. 1989. h. 20
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Untuk mengetahui kapan terjadinya perlindungan 

keselamatan kerja. maka terlebih dahulu harus diketahui 

asal mula terjadinya perlindungan keselamatan ker.ia dine- 

gara-negara Barat.

Revolusi industri mula-mula terjadi di Inggris. dan 

gerakan-gerakan kemanusiaan pertama-pertama ditujukan bagi 

pengurangan jam kerja dan perlindungan kesehatan anak-anak 

yang terutama sangat menderita akibat dari kondisi peker

jaan. Baru pada tingkat kemudianlah langkah-langkah diam- 

bil untuk pencegahan kecelakaan kerja pada umumnya.

Pada abad ke-18. sebagai akibat penemuan-penemuan 

tehnologi baru. perindustrian tekstil berubah dari indus

tri rumah tangga menjadi industri perusahaan. Tenaga kerja 

banyak diperlakukan. sehingga anak-anak untuk pekerjaan 

tersebut dengan upah relatif murah mereka bekerja tanpa 

perlindungan. Barulah sesudah 40 sampai 50 tahun berse- 

lang. keadaan tersebut nampak mulai membaik.

Peralihan perhatian yang tertu.iu kepada masalah 

keselamatan kerja menunjukkan adanva peningkatan tenaga 

kerja dan makin banyaknya pernekaian mesin-mesin yang 

meni'ngkatkan resiko dan bahava pekerjaan pada perusahaan. 

Tahun 1844, diketahui banyak sekali orang cacat di Man

chester sebagai akibat kecelakaan. Sama sekali tidak ada
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tangcrung jawab pemilik perusahaan atas kecelakaan dan 

cacat yang terjadi walaupun telah oda desakan dari masya - 

rakat. Maka timbul gerakan keadiian d a n  rnasvarakat yang 

merupakan kerjasama yang berdasarkan kemanusiaan. antara 

pengawas, negarawan, anaaota-angcrota parlernen sehingga 

diundangkanlah Undang-undancr Pahrik (Factory Act) pada 

tahun 1844. Undang-undana tersest bensikan kewa.iiban 

pengawasan mesin, penyediaan pengamanan lainnya dan kewa- 

.iiban lapor kecelakaan.

Di Perancis. anak-anak juga dipekerjakan dengan 

tidak wajar. seperti diuraikan oleh ahli statistik Louis 

Rene Vilermen. pada tahun 1840 anak yang berusia.6 sampai 

denaan 8 tahun beker.ia sambil berdiri selarna 16 jam sarnpai 

17 iam sehari. Pada tahun 1867 Engel Dilivus. seorang 

sosiawan mendirikan ikatan pencegahan kecelakaan dan. 

oertukaran pengalaman dalam soal keselamatan kerja antara 

orang-orang dan beberapa penausaha tekstil vang menghen- 

daki perbaikan keadaan yang tak berperi kemanusiaan. Engel 

Dollvus : "Pengusaha berhutang budi kepada tenaga kerja 

lebih dari sekedar memberikan upah". Sehingga pengusaha 

mempunyai tugas untuk memelihara moral dan kondisfi fisik 

tenaga ker.ia.^

9Ibid
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Keselamatan kerja yang didirikan pada tahun 1867 di 

Perancis adalah Ikatan Pencegahan Kecelakaan yang merupa- 

Han organisasi tertua di dunia. barulah kemudian negara- 

negara Eropa lainnya mengikuti jejak Perancis diantaranya 

negara-negara Prusia. Belgia. Denmark. Swiss. Amerika 

Serikat yang mengadakan tindakan m'*lindungi tenaga kerja 

dalam hal keselamatan kerja pada perusahaan.

Indonesia merupakan negara hukum. sekalipun demiki

an sebenarnya sulit untuk rnenjelaskan secara pasti kapan
i

perlindungan keselamatan kerja itu diprakarsai oleh peme

rintah secara hukum. namun demikian diketahui tentang 

besar dari sejarah perlindungan keselamatan kerja di 

Indonesia.

Sejak penjajahan Belanda di Indonesia, berkembang 

angganan bahwa di Indonesia tidak ada hukum baik tertulis 

maupun tidak tertulis. baik dibidang privat maupun dibi- 

dang publik. Pengusaha Belanda beranggapan bahwa tidak ada 

hukum di Indonesia yang mengatur pergaulan hidup masvara- 

kat. Hal ini didasarkan pada kenvataan bahwa dipelosok 

tanah air tidak mereka temukan hukum terutama dalam bentuk 

undana-undang. Anagapan ini dipengarum oleh alir^n le- 

gisme vaitu kalau tidak ada peraturan dalam bentuk undang- 

undang maka tidak ada hukum.
«

Alasan diatas kurana tepat dan tidak beralasan 

karena tidak mungkin suatu masyarakat. tempat hidup dan

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN PROGRAM JAMINAN ... SOEKO TRIBEKTI RAHARDJO



29

pergaulan banyak orang dengan beraneka ragam kepentingan 

sama sekali tidak ada hukumnva. Bagaimanapun juga dalam 

masyarakat pasti ada hukum. walaupun mungkin dalam bentuk 

tidak tertulis.

Di Indonesia berlaku hukum tidak tertulis vakni 

hukum sebagai kaidah yang menjadi pedoman sikao berperila- 

ku dalam masyarakat. yang senantiasa dapat menjamin kepas- 

tian hukum dalam mengikuti perkembangan sikap masyarakat.

Hak tersebut sej&lan dengan oerkembangan masyarakat 

Indonesia sebagai daerah pertanian. pertambangan. yang 

kemudian berkembang ke dunia industri melalui pengolahan 

bahan-bahan mentah sehingga rnasalah keselamatan kerja 

semakin terasa dan penting.

Pertenaahan abad ke-19 merupakan tehnologi baru 

dalam perkembangan perindustrian di Indonesia, pada saat 

itu telah dipakai 120 katel uap. Penggunaan katel uap 

sangat cepat berkembang sehingga pemerintah Belanda menge- 

luarkan peraturan tentang penjagaan keselamatan kerja 

pemakaian katel uap berdasarkan Staatsblad No. 20 tahun 

1853. Namun peraturan ini telah berubah dan direvisi 

kembali. yaitu dengan dikeluarkannva undang-undang uap 

berdasarkan Staatsblad No. 225 tahun 1930. Undang-undang 

ini rnengatur mengenai perericanaan dan kategon pesawat uap 

yang dapat diaunakan. Diakui iuga mengenai ijin pemakaian. 

syarat-syarat yang harus dinenuhi dan mengatur mengenai
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hak lan tangguna jawab. perr,*-:*:an s*rta oenoawasan. penvu- 

sutan bila teriadi Kecelakaan dan ketentuan pldana.

Ini 1 ah vang meruoakan aambaran dari oerkembanaan perindus- 

tris*'j di Indonesia oada rnulanva.

Akhir abad ke-J^ oemakaian rje?-awat-oe?awat uao 

ber^-an dengan oesar sehinaaa ha: ini rnenvebabkan tunbul- 

nva ba’nava-bahava atau kecelakaan baru.

Pada abad ke-^O Indonesia rn-naa i ami oertuwbuhan dan 

oerkembanaan bidara indnsrfr 1 . namum beiumiah rnengalanu 

rev^ insi industri. Karena ternvat* oihak cenja jah masih 

menai na \ nkan Indoneeia terao sebaaa i Denahas i 1 bahan-bahan 

-i n buKan re'K a \ V2U? seJi'a-̂ !»i n*""fiya v a no marni?u menae- 

lola i>ahan~bahan baMi. in^n’i-ii barana-barana iadi atau 

set enaah tadi. Hai ini v^r-r' 'û n 1 ̂ :i i bar hr. ran bacn oemenn- 

tah Belanda di Indonesia, namum dalani kenvataannva teriadi 

lair vaitu ternvata oerKernbinaan a: bidang lnau^trj sudah 

su 1 it untuk dibendung. Kenvataan m i  memmbuikan semakin 

b'anv a Krivs tenaaa ker ̂ a vario d ipe><e:' iakan , derrnkian _iuaa 

m<'»da i vang ditanam semakin berkembana. di ?amnina alat-alat 

r.v*'*'a dan oar ana-bar s»r/; - \ du? .m

D a l a m  k a i  t a n  i n i  n e r a u a . ? a  r * - n e r  1 *~ir n b e l a n d a  m u , a i  

m~rrn * 1 r k a n  p e r l u n v a  n e r a r u i  i!\ nu^'ir. v * i n 7 m ^ r . a a t u r  k e s e l a -  

m a ,‘ a n  k e r i a  d a n  v a n o ,  m e m b e r  1 K a n  o e r i i n d  ' n a a n  h u k u m  s e s u a i

iuIbid.. h. 24
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dengan perkembangan masvarakat. Pada tahun 1905 dikeluar- 

kan peraturan keselamatan keria yang disebut "Vei1igheids 

Realement disingkat V.R. dengan Stb. 1905 No. 521.

Peraturan ini memuat ketentuan mengenai syarat- 

svarat keselamatan keria dan pengusaha termasuk mengenai 

prosedur dan pengawasan hi la terjadi kecelakaan keria. 

Mengenai pengawasan undang-undang ini dirnuat sistirn repre- 

sif.

Peraturan tentang keselamatan kerja masih diberla- 

kukan hingga beberapa tahun setelah Indonesia merdeka dan 

baru dirubah pada tahun 1970. yaitu dengan dikeluarkannya 

Undang-undang No.l tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 

Di sini perlu dijelaskan latar belakang penggantian Dera- 

turari keselamatan vang lama dengan Undang-undang No. 1 

tahun 1970 tentang keselamatan keria yang sudah diterbit- 

kan dan ditetapkan. yang sekaligus mencabut Undang-undang 

keselamatan ker.ia tahun 19J0 (Staatblad No. 406) antara 

lain untuk mengimbangi perkembanaan dalam masyarakat. 

seperti perkembangan kegiatan industrialisasi di Indonesia 

semakin meningkat dan rnaiu dengan oesat dewasa mi. Pema- 

kaian alat-alat keria seperti mesin-mesin. pesawat-pesawat 

semakm banyak dan kompleks. merribawa pengaruh juga dalam 

usaha oenincrkatan intensitas keria dari Dara tenaga kerja. 

Dalarn hal ini sangat diperlukari pengetahuan dan teknologi 

rnaiu vang harus dikuasai di samoincr pengaturan hukum yang
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baik dan mampu menampung setiap masalah dengan segala 

perkembangan serta dapat lebih men.iamin keselamatan ker.ia. 

guna rnempertinggi mutu pekeriaan. meningkatkan produktivi- 

tas kerja dan produk keria.

Materi pengaturan keselamatan kerja tahun 1910 

(Staatblad No. 406 tahun 1910 ) dengan undang-undancr No. 1 

tahun 1970 tentang keselamatan keria. sebenarnya tidak 

jauh berbeda. Namun apabila diperhatikan secara cermat dan 

sesuai dengan penjelasan umum Undana-undang keselamatan 

kerja. bahwa Undang-undang ini merupakan pembaharuan 

Denting dari yang lama baik mengenai isi. bentuk dan 

sistemai* ika. Pembaharuan dan perluapan ini meliouti seba- 

gai berikut :

a. Perluasan lingkup :

b. Perubahan pengawasan represif menjadi prevent if :

c. Perumusan tehnis yana lebih tegas r

d. Penvesuaian tata usaha sebagaimana dioerlukan pelaksa

naan pengawasan :

e. Tambahan pengaturan pembmaan keselamatan kerja ,baai 

Dimoinan perusahaan dan tenaga kerja ;

f. Tambahan pengaturan pembentukan Panitia Peifcbinaan 

Keselamatan keria :

g. Tambahan pengaturan retribusi tahunan.

Jadi dengan qielihat pemelasan urnum diatas dapat 

diketahui bahwa materi vang dimuat dalam Undang-undang
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Keselamatan Ker.ia tahun 1970 lebih luas daripada rnateri 

vang dimuat dalam Peraturan Keselamatan Kerja tahun 1910.

Disamping peraturan pelaksanaan yang telah ada 

sebelumnya, masih terdapat beberapa peraturan pelaksanaan 

yang diterbitkan semeniak dikeluarkannva Undang-undang No. 

1 tahun 1970 tentang keselamatan ker-ia. sebagai benkut :

a. Peraturan Menteri No. 2 tahun 197u tentang Pembentukan 
Panatian Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Ker.ia.

b. Peraturan Menteri No. 4 tahun 197u tentang Biava Peme- 
riksaan dan Pengawasan Keselamatan Keria di Perusahaan- 
perusahaan.

c. Peraturan Menteri No. 3 tahun 1978 tentang Persyaratan 
Penuniukkan dan Wewenang serta Kewaiiban Peaawai 'dan 
Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

d. Peraturan Menteri No. 4 tahun 19^8 tentang Berlakunva 
Peraturan Umum Instalasi Listrik di Tempat Ker.ia.

e. Peraturan Menteri No. 5 tahun 1978 tentang Syarat- 
svarat Keselamatan Kerja dalam Pemakaian Lift Listrik 
untuk Pengangkutan Barancr dan Orang.

f. Peraturan Menteri No. 1 tahun 1980 tentana Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja oada Konstruksi Bangunan.

g. Peraturan Menteri No. 2 tahun 198') tentana Pemeriksaan 
Kesehatan Tenaga Keria dalam Penve1enggaraan Keselama
tan Kerja.

h. Peraturan Menteri No.4 tahun 1980 tentang Syarat-syarat 
Pernasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran.

i. Peraturan Menteri No. 1 tahun 1981 tentang Penvakit 
Akibat Ker.ia yang Wajib E>ilaporkan.

.1 . Surat Edaran Menteri No. 1 tahun 1978 tentana Nilai 
Ambang Batas untuk Kebisinaan di Tempat Ker.ia.

Jadi dari uraian diatas dapat digaris bawahi bebe

rapa hal. yaitu diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam 

Garis-aaris Besar Haluan Negara, vana antara lain menetap- 

kan perluasan dan pemerataan kesempatan ker.ia serta pe-

13-Sofvan Efendi. Hukum Perburuhan Di Indonesia. 
Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984. h. 413
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ninakatan mutu dan perlindungan tenaga kerja yang merupa

kan kebijaksanaan menveluruh di semua sektor.

3• Pengawasan dan^Pembiriaan Keselamatan Kerja
Pegawai pengawas adalah pegawai tehnis berkeahlian 

khusus dari Departemen Tenaaa Keria yang ditunjuk oleh 

Menteri Tenaga Kerja sedang ahli keselamatan kerja ialah 

tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen 

Tenaaa Keria yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Keria untuk 

rnengawasi ditaatinva Undang-undang No. 1 tahun 1970.

Pasal 5. oasal 6. pasal 7 pasal 8 Undang-undang No.

1 tahun 1970 yanp merupakan terhadap di1aksanakannva 

Undana-undang Keselamatan Keria menvatakan sebaaai ben- 

kut :

Pasal 5
(1) Direktur melakukan pengawasan umum terhadap undang- 

undang ini. sedang para pegawai. pengawas dan ahli 
keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan 
langsung terhadap ditaatinva undang-undang ini dan

. membantu pelaksanaannya :
(2) Wewenang dan kewajiiban direktur. pegawai. pengawas 

dan ahli keselamatan keria dalam melaksanakan undang- 
undang ini diatur denaan oeraturan pemerintah.

Pasa1 6
II' Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur 

iapat menaaiukan bandina kepada Panitia Banding :
12) Tata cara permohonan bandincr, disusun pamti'A ban

ding. tuaas panitia banding dan lainnva ditetapkan 
oleh Menteri Tenaga Kerja.

(3’ Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibandingkan 
1 agi .
Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini pengusaha 
harus membavar retrabusi menurut ketentuan-ketentuan yang 
akan diatur dengan peraturan perundangan.
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Pasal 8
(1) Pengurus diwejibkan memeriksa kesehatan badan. kon- 

disi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja 
yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai 
dengan sifat pekerjaan yang akan diberikan padanya :

(2) Pengurus diwajibkan memeriksa tenaga ker.ia yang 
berada dibawah pimpinannya secara berkala pada dokter 
yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh 
direktur :

(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan 
dengan peraturan perundangan.

Jelas terlihat bahwa direktur suatu perusahaan di

beri tugas untuk mengadakan pengawasan yang bersifat umum 

terhadap berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1970 ini 

dengan dibantu oleh pegawai pengawas dan ahli keselamatan 

kerja yang ditunjuk oleh Mentri Tenaga Kerja. Sedangkan 

pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ini harus 

terlebih dahulu memenuhi persyaratan penunjukkan dan 

biasanva pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja 

diusulkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan 

Tenaga Kerja. Persyaratan penunjukan dan wewenang serta 

kewajiban pegawai pengawas keselamatan kerja dan ahli 

keselamatan kerja dikeluarkan dengan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja. Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia 

No. Pei— 03/ Men/tahunl978. disebutkan antara lain bahwa 

seorang pengawas keselamatan kerja harus memenuhi syarat 

sebaaai pengawas negeri Departemen Tenaga Kerja Transkop 

yang mempunyai keahlian khusus dan telah mengikuti pendi- 

dikan calon pegawai pengawas yang diadakan oleh Departemen

Tenaaa Kerja Transkop. Disana dikatakan bahwa mereka itu
(
harus menjabat sebftgai pegawai Departemen - Tenaga Keria
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Transkop. hanya ditambahkan harus perlu mengetahui keten- 

tuan-ketentuan peraturan perundancran dan perburuhan pada 

umumnya dan bidang keselamatan kerja pada khususnya. 

Direktur atau pimpinan perusahaan harus meniadi oimpinan 

aktivitas keselamatan keria, sehincrga setiao tenaga kerja 

yang berada di perusahaan mengetahui bahwa direktur atau 

pimpinan perusahaan tidak hanva tertarik pada hal-hal yang 

sifatnya dapat mendatangkan keuntungan. peningkatan pro- 

duksi. pencegahan pemborosan. pemeliharaan mesin tetapi 

juga kepada keselamatan tenaga keria. Seorang direktur 

atau pimpinan perusahaan harus mengorganisasikan proses 

secara efisien dengan biaya seminim mungkin dengan produk- 

si sernaksimal mungkin dengan memasukkan keselamatan kerja 

tidak sebagai ekstra tetapi juga merupakan suatu bagian 

dari proses peningkatan keria tenaga kerja - tenaga ker.ia 

baru. dan mengenai latihan keria dalam perusahaan merupa

kan tanggung jawab bagian personalia. Dalam suatu perusa

haan kecil prinsip-prinsip demikian tetap berlaku namun 

organisasinya lebih di seder hanakan .

Adapun wewenang peaawai psngawas adalah untuk 

memakai tempat kerja tanpa terkecuali dan merjgadakan 

pemeriksaan dan jika diperlukan dapat meminta keterangan 

kepada perusahaan. pengurus dan tenaga keria baik secara 

tertulis maupun secara lisan mengenai syarat-syarat kese

lamatan kerja serta memerintahkan untuk melaksanakan
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syarat-syarat tersebut menurut ketentuan yang sudah ada di 

tempat kerja itu. Pegawai pengawas juga berwenang untuk 

memerintahkan kepada pengusaha atau pengurus untuk memper- 

baiki. merubah. mengganti atau melarang suatu alat kerja 

iika tidak memenuhi keselamatan kerja atau jika membahaya- 

kan tenaga kerja. Pegawai pengawas juga harus teriun 

langsung untuk mengawasi ditaatinva Undang-undang Kesela

matan Keria. baik terhadap keadaan. mesin-mesin atau 

segala sesuatu alat kerja ataupun bahan-bahannya.1ingkung- 

an tempat kerja, sifat kerja maupun terhadap proses pro

duksi dari perusahaannya.

Sedangkan wewenang dari ahli keselamatan kerja.
i

adalah sama halnva dengan wewenang dari peaawai pengawas 

namun seorang ahii keselamatan keria hanya berwenang 

memasuki tempat kerja yang ditentukan dalam surat pengang- 

katannya dan tempat kerja lain yang diminta oleh direktur 

atau pimpinan perusahaan. Tahun 1979 dikeluarkan Surat 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep- 

33/Men/DP/79 tentang penunjukkan pegawai-pegawai pengawas 

yana diberi kewajiban menjalankan pengawasan keselamatan 

keria yang pada dasarnya syarat penunjukkan. ^wewenang 

pengurus adalah sama dengan vang telah disebutkan sebelum- 

nya.

Selain pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja. 

maka biasanya suatu perusahaan besar akan membentuk pani-
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tia keselamatan keria di tempat kerianya. Panitia kesela

matan kerja ini mempunyai tugas untuk mengembangkan kerja

sama vana efisien diantara oenausaha dan tenaaa kerjanva
i

di tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 

bersama di bidana kesehatan dan keselamatan kerja dalam 

ranaka melancarkan usaha produksi (pasal 10 Undang-undang 

No. 1 tahun 1970 \ .

Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diwa- 

jibkan di perusahaan. memtiunvai tuiuan peningkatan 

keselamatan kerja melalui keria sama antara pengusaha 

dengan tenaga kerjanva. Maka penausaha atau pimpinan 

perusahaan harus menggunakan oaniti* itu untuk menjelaskan 

kepada tenaga kerja tentana kebijaksanaan keselamatan 

kerja akan meneruskan penielasan itu kepada tenaga kerja. 

Panitia Keselamatan Keria harus memeaang peranan dalam 

menciptakan saling penaertian dan kerja sama yang baik 

diantara pengusaha dan tenaga kerja derni keselamatan. 

karena panitia terdiri d a n  wakil-wakil pengusaha dan 

tenaga kerja. Wakil-wakil penausaha harus rneliputi star 

yang erat bertalian dengan soal ahli keselamatan kerja. 

pimpinan kelompok dan dokter perusahaan h

Mengenai pembinaan keselamatan keria diatur dalam 

ketentuan pasal 9 Undang-undang No, l tahun 1970 sebagai 

berikut :

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN PROGRAM JAMINAN ... SOEKO TRIBEKTI RAHARDJO



39

(!) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menieiaskan 
kepada setiap tenaga kerja baru tentang ;
a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat 

kerjanya ;
b. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diha- 

ruskan daiam tempat kerjanya ;
c. Alat perlindungan diri bagi tenaga keria yang 

bersangkutan :
d. Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan peker- 

jaannya :
(2) Pengurus hanya dapat mempekeriakan tenaga kerja yang 

bersangkutan setelah ia vakin bahwa tenaga keria 
tersebut telah] memahami svarat-syarat tersebut di 
atas.

(3) Pengurus diwajibkan menye1enggarakan pembinaan bagi 
semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya 
dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan keba 
karan serta peningkatan keselamatan dan kesehatan 
kerja. pula dalam pemberian pertolonaan pertama pada 
kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan rnemenuhi dan mentaati semua 
svarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan 
tempat kerja yang dijalankannya.

Dengan demikian perihai keselamatan kerja harus 

diperhatikan serta perencanaan vang diperoleh terlebih 

dahulu jangan baru rnulai dipikirkan kemudian setelah 

serina terjadi kecelakaan keria. Tentu dalam perusahaan 

seorang pemimpin atau pengusaha yang baik haruslah memper- 

hatikan keselamatan kerja bagi tenaga kerjanya. dan perha- 

t'ian itu jangan menunggu sampai adanva kewajiban perbaikan 

keselamatan dari pengawas keria atau dari adanva desakan 

tenaga kerja. Dalam banvak hal. pengusaha kurang atau 

tidak mau melakukan keselamatan keria dan melakukan pence

gahan kecelakaan kerja. Oleh karena itu. perlu adanva 

penyuluhan dan pengarahan bagi tenaga kerja disamping pe- 

nerapan kewajiban perundang-undangan,
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Biasanva dalam perusahaan harus ada perencanaan 

yang tepat. ketatarumahtanggaan yang baik. pakaian keria 

yang tepat, penggunaan alat perlingdunaan diri. pengaturan 

warna. tanda-tanda perincratan. tanda-tanda oetunjuk. label

- label, penerangan yang baik. pengaturan oertuKaran udara 

dan suhu. dan usaha terhadaD kebisingan, Perencanaan yang 

tepat ini penting untuk mencapai standar keselamatan ker.ia 

vang setinggi~tingginya.

Bagi pimpinan perusahaan atau pengusaha dalam 

perencanaan keselamatan dan efisiensi produksi ada terda- 

oat prinsip-prinsip yang biasanva diikuti. misalnva seba

gai berikut

1. Usahakan pengolahan material dan bahan dengan 
kontak sedikit munakin :

2. Ciptakan keadaan-keadaan yang aman untuk berja- 
lan di lantai. tangga-tarigga. daratan kerja. 
lorong-lorong. dan sebagainya :

3. Sediakan luas yang cukup bagi mesin dan peralat
an ■.

4. Upayakan pencapaian keamanan setiap tempat yang 
menjadi tujuan tenaga keria :

5. Adakan keselamatan bagi pekerja-pekerja yana 
melakukan perawatan dan perbaikan. seoerti 
pembersih kaca dan .iendela atau peralatan yang 
berada di tempat tinagi

6. Fasilitas transoor harue. disertai keselamatan- 
nya:

7. Sediakan .ialan Denvelamatan yana tepat manakala. 
terjadi kebakaran ; m

8. Sediakan ruang untuk pencembangan :
9. Isolaei proses-proses berpahaya. seperti penyem- 

protan cat dan oroses-proses dengan risiko besar 
kebakaran atau ledakan :

l^Suma'mur. op.cit. h. 292 - 293
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10. Jika mungkin hanva dibeli mesin yang hanva di- 
sertai perlengkapan keselamatan.

Selain itu perencanaan perawatan perbaikan juga 

penting. Perawatan alat dan mesin vang teratur harus sudah 

dimasukkan dalam perencanaan. Banvak kecelakaan terjadi 

sebagai akibat kurangnya pemeriksaan dan perawatan. Con- 

tohnva kecelakaan akibat adanva kabei vana putus.Pendidik- 

lan dan latihan dalam peningkatan ketrampiian dan juga . ke

selamatan harus termasuk dalam rencana. Terlebih hal itu 

perlu bagi tenaga kerja muda. Bagi tenaga kerja yang telah 

membiasakan diri dengan cara bekeria secara sa1 ah,perubah- 

an harus ditempuh melalui pendidikan kembali dan cara-cara 

penvuluhan serta bimbinoan vana kesemuanva direncanakan 

secara tepat.

Peran dan tanggungjawab pemerintah terhadap pembina&n dan 

pengawasan keselamatan keria sanoat besar vaitu selain 

mengadakan peraturan perundangan. juga mengawasi pelaksa- 

naan peraturan itu sendiri denaan prosedur yang telah 

ditentukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan penaaunsan informasi tentana 
sebab-sebab dan perincian keadaan kecelakaan.

2. Penelitian dengan mengaunakan statistik kecela
kaan menurut industn secara keseluruhan tentang 
bahaya-bahaya yang ada dalam berbaaan industn
f aktor-r'aktor yang mempengaruhi kecelakaan dan 
pengaruh tindakan-tmdakan untuk mencegahnva.

3. Penvelenggaraan penelitian tentang cara-cara 
penyelidikan dengan bantuan 1embaga-1embaaa atau 
panitia-panitia vang dibentuk oleh cabang-cabang 
industri atau organisasi swasta.

4. Penyelidikan tentang faktor-faktor fisik. fisio- 
logis dan psikoloais dalam ter.iadinva kecela-
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kaan.
5. Penggalakan pene 111 ian-pr-ne 1 i t lan ilmiah untuk 

menemukan cara-cara vana palina tepat baai 
penyuluhan iabatan dan seleksi tenaga kerja 
dengan maksud agar metode-metode itu dapat di 
terapkan.

6. Pengadaan oraamsasi atau pusat-pusat untuk 
pengumpulan dan oenaeriaan vana bertalian denaan 
kecelakaan industri.

7. Pembentukan dan pengaalakan keriasarna diantara 
segenap pihak vane bertalian dengan pencegahan 
kecelakaan. dan terutama diantara penausaha dan 
tenaga ker.ia.

8. Penyelengaaraan oertemuan-pertemuan diantara 
pemerintah. pengusaha dan tenaaa keria untuk 
menilai perkembangan keadaan dan membahas tindak 
lan.iutnva .

9. Penggairahan oeneranan usaha keselamatan dengan 
pembentukan organisasi-organisasi secerni oraa- 
nisasi profesi keselamatan keria. kerjasama 
orgamsasi pengusaha dan buruh.

10. PenciDtaan dan pemeliharaan yana cukup terhadap 
keselamatan para p e k e n a  dengan ceramah-ceramah. 
publikasi. kuniunaan perusahaan dan lain- 
lainnva.

11. Pengadaan dan pemnakatan pameran vana menetap.
12. Penanaman pengertian pada penausaha untuk 

peningkatan pendidikan tenaaa keria khususnya 
dalam keselamatan keria dan penreaahan kecela
kaan .

13. Pengadaan pedoman-pedoman pencegahan kecelakaan 
pada industri-industri atau proses-proses vana 
khusus.

14. Pemasukan pedoman-pedoman penceaahan kecelakaan 
pada industri-induFtn atau proses-proses yang 
khusus.

14. Pemasukan pelaiaran keselamatan pada umumnva 
daiam kurikuium rekolah-rekolah dasar untuk 
menanamkan kewaspadaan umum dan dalam kurikuium
1 atihan-latihan ker’a dalarn penceaahan kecelaka
an dan bantuan pertama paca kecelakaan.

15. Penaaturan ketentuan-ketentuan permidana- 
undanaan yang men lamin standar keselamatan yana 
t ingai.

16. Penelaahan terhadap rencana pembanaunan atau 
perubahan vana berarti dai i suatu perusahaan.

17. Penvelenagaraan konsultasi denaan wakil-wakil 
organisasi pengusaha dan n'ganisasi tenaga ker.ia 
sebelum oeraturan-oeratuian oerundang-undangan 
d:terbitkan.

18. Pemberian doronaan keriasama tenaga untuk ber-
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partisipasi dalam oencegahan kecelakaan.
19. Pembinaan dorongan agar 1embaga-lembaga asuransi 

bekerja earna dan berpartisipasi dal am pencegahan 
kece1akaan.

20. Dan lain-lain.

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah mempunyai 

rungsi-fungsi pembinaan dalam keselamatan keria dan pence- 

aahan kecelakaan. Fungsi oemenntah ini meliputi pengawas- 

an pend idikan, penyuluhan. penaaa1akan kerjta sarna. Demben- 

tukan organisasi. pengujian dan oenelitian.

Menteri Tenaga Kerja oleh aembentuk undang-undang 

diben tugas dan wewenana melaksanakan segala peraturan di 

bidang perburuhan dan khusus mengenai tanggung jawab dalam 

pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja. norma keseha

tan kerja dan hygiene perusahaan. norma kerja. pemberian 

ganti kerugian. perawatan dan rehabilitasi dalam hal 

kecelakaan kerja (pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 

1969).

Norma keselamatan kerja meliputi : keselamatan 

ker.i*i yang bertalian dengan mesing-mesin. pesawat. alat 

keria. bahan dan Droses penao1ahannya. landasan tempat 

ker • a dan 1 i ngkungannva ^ert *« cara-cara oeker iaari.

Norma kesehatan keria dan hvgiene perusahan melipu

ti pemeliharaan dan meinpert ] nggi drraiat kesehatan tenaga 

keria. dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan. 

cerawatan tenaga keria vana saki*\ mengatur oersediaan

temnat. cara dan svarat vang rnemenuhi svarat hygiene
, i

pen ;ahaan dan kesehatan Keria untuk pence^jshan penyakit
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baik akibat pekerjaan maupun penvakit umum serta menetap- 

kan svarat kesehatan bagi perumahan tenaga kerja.

Norma ker.ia meliputi : perlindungan terhadap tenaga ker.ia 

yang bertalian dengan waktu ker.ia. sistem penaupahan. 

istirahat. cuti. kerja wanita. anak dan orang muda tempat 

kerja. perumahan dan sebagainva guna memelihara kegairahan 

dan moril kerja yang menjamin daya guna keria tinggi serta 

menjaga perlakuan yang sesu&i dengan martabat manusia dan 

more1 agama.

Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan 

atau menderita penyakit akibat pekerjaan berhak atas ganti 

keruaian. perawatan dan rehabi1itasi. Dalam hal seorang 

tenaaa kerja meninggal dunia akibat ker.ia. maka ahli 

warisnva berhak menerima ganti rugi.

Dalam pengawasan terhadap keracunan. pengaruh 

radiasi pengujian iklim kerja. pemeriksaan kebisingan. 

pemeriksaan tenaga kerja terhadap penyakit-penyakit akibat 

keria dan penyelidikan terhadap kecelakaan kerja berdasar- 

kan laporan perusahaan tempat teriadinya kecelakaan.

Ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-undang No. 33 

tahun 1974 secara khusus mengenai penyelidikan **uerhadap 

kecelakaan kerja. Ditentukan bahwa setelah menerima 

laporan atau pemberitahuan dari ternpat keria terjadinya 

kecelakaan maka seleksinva pegawai pengawas menjalankan 

pengusutan di tempat keiadian. baik itu tentang sebab-
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sebab kecelakaan. akibat kecelakaan dan sebagaimana hal 

tersebut terjadi. Sedangkan pasal 19 Undang-undang No. 33 

tahun 1947 mengatakan bahwa setiap terjadi kecelakaan 

kerja. maka harus dilaporkan kepada Departemen Tenaga 

Kerja dalam waktu kurang dari 2 x 2 4  jam (bagi kecelakaan 

fatal atau setengah fatal), disamping laporan bulanan bagi 

setiap kecelakaan ringan sifatnya.

Adapun yang menjadi masalah dalam oraktek dirasakan
«
kurang atau jarang dilakukannya pengawasan oleh instansi 

vang berwajib. Kurang dirasakan pembinaan dan pengawasan 

dari pemerintah dapat disebabkan beberapa faktor :

a. Kurangnya tenaga ahli dibidang keselamatan kerja. 

Walaupun ada jumlahnya sedikit dan tidak seimbang 

jumlahnya dengan perusahaan yang harus dibina dan 

diawasi ;

b. Pengetahuan dan kemampuan mengikuti perkembangan jImu 

pengetahuan dan tehnologi para petugas sangat terbatas:

c. Terbatasnya fasilitas pembinaan dan pengawasan terhadap 

keaiatan keselamatan kerja.

Dilihat dari faktor diatas. nampaknya tenaga ahli 

keselamatan kerja diperbanvak jumlahnva. Hal ini, dapat 

dilakukan melalui pendidikan. baik secara formal dan non 

formal, di samping pengadaan penataran-penataran bagi 

tenaaa pengawas yang sudah ada.

Sekarang ini diakui. bahwa rnasih dirasakan belum
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atau kurang ber.ialannya aktifitas pembinaan dan pengawasan 

dari pemerintah. namun bila sedini mungkin diadakan pro

gram terrcadu dan terencana dalam bidang keselamatan kerja. 

maka suatu saat perihal ini akan terpecahkan dan tertang- 

gulanai.

Selain itu kita mengetahui bahwa suksesnva usaha bukan 

ditentukan oleh pabrik dan alat-alat melainkan orangnya. 

oleh karena itu pembinaan dan penvuluhan sangat diperlu- 

kan. -1 3

Sehincrga dengan demikian oelayanan pemerintah kepada 

masyarakat akan dapat ditinakatkan.

4. Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Berbicara seal kewajiban dan hak tenaga ker.ia dalam 

keselamatan kerja. tidaklah terlepas dari kewaiiban dan 

hak cengurus keselamatan keria. Dengan peraturan perun- 

dang-undangan diatur kewaiiban dan atau hak tenaga kerja 

pada nasal 12 undang-undang Nu. 1 tahun 197u. vaitu untuk:

1. Memberikan keterangan vang benar bila diminta oleh 

D e g a w a i  dan atau ahli keselamatan kerja ;

2. Memakai alat perlindunaan diri vang diwajibkan

3. Memenuhi dan mentaati semua svarat keselamatan dan

13Noe ng Muhadjir. Tenag_a Kerja dan Permasalahannva. 
Rake Press. Yogvakarta. 197>. "h. 32
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kesehatan ker.ia yana diwaubkan :

4. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua svarat 

keselamatan dan kesehatan ker.ia vang diwaiibkan :

5. Menvatakan keberatan beker ia pada pekeriaan vang sva- 

rst-syarat keselamatan dan Kesehatan keria serta aiat 

per 1 indunaan d i n  vana diwaubkan diraaukan oleh oe 

aawai pengawas dalam batas vana rnasin dapat dipertana- 

aung-iawabkan.

Ketentuan oasal IB Undang-undang Wo. 1 tahun 1970. 

adalah kewa.iiban tenaga Veria bjli memasuki suatu tempat 

ker.ia. waiib mentaati semua oetunmk keselamatan keria dan 

memakai alat per 1 indunaan d i n  vana diwaubkan.

Tenaga keria dalam melaksanakan kewaiibannva diha- 

ruskan untuk mentaati semua petumuk. karena petuniuk ini 

merupakan cara pencegahan kecelakaan vana terbaik bagi 

tenaaa keria didalam keselamatan ker.ia denaan dibenkannva 

alat Delinduna diri baik dalam bentuk masker, kaca mata. 

sepatu dan alat protesi lainnva.

Biasanva tenaga keria lebih suka tanpa memakai alat 

oer*?ndunaan dengan akibat rnunakin terjadi Kecelakaan oaaa 

kepala. mata. kaki dan la in-1 ainnva. Sekaranapun al'-at-alat 

ner indungan d m  rnasih dianaasp ’::*fth tenaaa j-eria sebaaai 

penaaanagu anabila diaunakan.

Adapun aneka alat-ai^t imounaan d m  adalah 

sebaaai benkut :
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a. Kaca m&ta :

b. Sarung tangan :

c. Sepatu pengarnan ;

d. Topi pengarnan :

e. Perlindungan telinga :

f. Perlindungan paru-paru ;

a. Alat perlindungan diri lainnva

Pemakaian warna. perincratan - perincratan. tanda dan 

label adalah sangat pent ana bagi keselamatan keria dari 

set iao tenaga kerja. dibawah ini akan saya uraikari lebih 

lanjut sebaoai berikut :

a. Pemakaian warna

Aneka warna vang dipakai untuk maksud keselamatan

oenggunaannva adalah sebaaai berikut

- Warna menunjukkan d&erah-daerah bahava. oeralatan 

penanggu1angan kebakaran. oerlengkapan pertolongan 

pertama pada kecelakaan, iaian ialulintas anakutan. 

dan sebagainya :

- Secara khusu? warna menuniukkan inti dan benda itu :

- Warna yang tepat daoat rnernnerbaiki berfungsinva 

indera pengl ihatan seperti di tempat ker ia^ iaLan- 

lalan Ialulintas dan sebagainva :

- barang-barang yang berada di tempat yang tidak lauh 

dari jalan lalu lintas harus diberi warna kunino atau 

nutih dan hitam agar terlihat secara kontras dengan
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1ingkungannya :

- Warna putih dipakai untuk garis-gans jalan.

b. Peringatan dan tanda-tanda

Peringatan dan tanda-tanda iuga dapat diDergunakan 

untuk berbagai tu.iuan. Peringatan dan tanda-tanda d a p a t  

membawa suatu pesan instruksi . pesan oerinaatan atau 

pemberian keterangan secara umum. Peringatan dan tanda- 

tanda tidak dapat dianggap sebagai pengganti bagi 

tindakan-tindakan ‘ tersebut. "Dilarang merokok” adalah 

suatu peringatan yang meruoakan perintah. Perintah- 

perintah lain misalnya "awas teaanaan tingi". "Hati- 

hati berbahaya“.

Keterangan-keterangan misalnya berupa tanda-tanda bagi 

tempat .ialan keluar. pertoionaan pertama, dan lain-* 

lain. Namun baik Deringatan dan tanda-tanda tidak boleh 

terlalu banyak. oleh karena orang tidak memperhatikan- 

nya lagi.

c. Label

Bahan-bahan berbahava. wadahnya harus diberi label. 

Banyak kecelakaan terjadi sebaaai akibat tidak diberi- 

nva label pada wadah-wadah vang dipakai untuk1 bahan 

beracun. Lebih buruk lagi nka wadahnva adalah wedah 

untuk susu air minum. atau untuk keperluan biasa lain- 

nva .

K~r-elakaan sangat berat biasanva teriadi bila tenaga-
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kerja meminum racun dari botoi susu. botol minuman. dan 

lain-lainnya.

Penggunaan lambang sangat membantu tenaga kerja 

yang buta huruf. Namun dermkian tetap perlu keterangan 

sebagai penjelasan yang memuat :

-  Nama bahan j

- Uraian tentang bahaya utama dan bahaya-bshava lain ;

- Penjelasan cara-cara pencegahan yang perlu diambil :

- Jika perlu. petunjuk tentang pertolongan pertama atau 

t i ndakan-t indakan lain vang sederhana dalarn hal 

kecelakaan atau keadaan darurat.

Pasal 14 Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang 

keselamatan keria menetapkan bahwa pengurus rnernpunvai 

kewajiban antara lain :

a. Secara tertulis menetapkan di tempat kerja yang 

dipimpinnya semua svarat keselamatan keria yang 

diwajibkan. sehelai undang-undang ini dan semua 

peraturan pelaksanaannya vang berlaku ditempat 

kerja yang bersangkutan. pada tempat yang mudah 

dilihat dan dibaca dan menurut oetumuk pegawai 

pengawas atau ahli keselamaCan keria. **

b. Memasang di tempat vana dipimpinnya. semua aambar 

keselamatan kerja yang diwajibkan dan bahan pembi

naan lainnya, pada ternpat yang mudah dilihat dan 

terbaca menurut petuniuk pegawai pengawas atau
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ahli keselamatan keria.

c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindu— 

ngan diri yang diwajibkan pada tenaga keria yana 

berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi 

setiap orang lain yang memasuki tempat ker.ia 

tersebut. disertai dengan petunjuk-petunjuk yang 

diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau 

ahli keselamatan keria.

Jadi secara garis besar kewajiban pengurus pada 

dasarnya seperti yang diatur dalam undang-undang Kesela

matan Kerja adalah diwajibkan rnenempelkan svarat-syarat 

keselamatan kerja; sehelai undang-undang keselamatan kerja 

dan peraturan pelaksanaan yana berlaku bagi tempat ker.ia 

yang bersangkutan- pada tempat-tempat yang mudah dilihat 

dan terbaca, memasang gambar-gambar tentang keselamatan 

kerja misalnya tentang peringatan-peringatan. label-label 

'ian menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri 

yang diwajibkan pada tenaga keria. Tenaga kerja perlu 

diberitahukan tentang bahan-bahan berbahava. sebab biasa- 

nya tenaga kerja yang menaolahnva belum menaetahui sifat 

bahayanya adalah bahan-bahan yang selama pembudtannya. 

pengolahannya. pengangkutannya. penyimpanan dan penggu- 

naannya mungkin menimbulkan bahava. Bahan-bahan ini sebe

narnya banyak sekali tetapi digolong-golongkan sebagai
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berikut

- Bahan-bahan explosive (mudah meledak)

- Bahan-bahan yang mengoksidasi (kaya oksigen) :

- Bahan yang korosif :

- Bahan radioaktif.

Renting bagi tenaga keria. untuk selalu wasoada 

memperhatikan semua bahaya yang ada dan mungkin akan 

teriadi. sehingga pada pemasangan label dan tanda-tanda 

atau peringatan tentang bahava-bahaya dengan lambang- 

lambang yang dilakukan seseorang lebih berhati-hati dalam 

melakukan pekerjaannya. Sedangkan tentang penqetahuan arti 

lambang-lambang perlu diperhatikan dan diketahui oleh 

tenaga kerja. misalnva lambang-lambang bahaya vang' lazim 

dipergunakan di perusahaan tempat ia bekeria.

Dengan diketahuinva undang-undang keselamatan ker

ja. lambang gambar, label dan peringatan-peringatan. m&ka 

haruslah adanva faktor kesadaran dari para tenaga kerja 

yang mempunyai peran utama sehingga keselamatan kerja 

tenaoa kerja terjamin. karena tidaklah ada seoranapun yang 

menginginkan terjadinya kecelakaan bagi dirinya sendiri. 

sehingga tetap diperlukannya mawas diri, adanva p'smngkat- 

an pengetahuan dan ketrampilan bagi setiap tenaga keria.

14 Suma'mur. op.cit.. h. 270
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TINJAUAN YURIDIS TENTANG JAMINAN SOSIAL

Kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada 

ketidak pastian terutama mengenai kejadian waktu vang akan 

datang. Ketidak pastian ini dapat digolongkan dalam dua 

kelomDok yaitu :

a. ketidak pastian spekulatif. yaitu merupakan keti

dak pastian yang mendatangkan keuntungan, sehingga 

ketidak pastian ini justru dikehendaki oleh mereka 

yang melakukan spekulasi. seperti dalarn berbagai 

bentuk perjudian.

b. ketidak pastian murni. yaitu ketidak pastian yang 

sering mendatangkan kerugian. sehingga umumnva 

manusia senantiasa berusaha untuk mengurangi atau 

menghilangkannya. Ketidak pastian ini disebut 

“Risiko".

Dalam dunia modern, masyarakat serta perorangan 

secara sadar dan sistematis selalu berusaha untuk melaku

kan nindakan-tindakan baik bersifat pencegahan '-sebelum 

ris:ko ter.iadi maupun penangau1angan setelah risiko yang 

merugikan itu terjad). Namun demikian tindakan - tindakan

l^Sent anoe Kertonegoro. op.cit. h. 7
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itu biasanya, hanya dapat mengurangi intensitas risiko, 

dan sal it atau bahkan tidak mungkin untuk menghilangkan 

sama sekali. Jaminan sosial merupakan instrumen masyarakat 

untuk mencegah serta menanagulangi risiko-risiko tersebut.

Ruang lingkup jaminan sosial dapat dibedakan dalam*

2 golongan yaitu :

a. Ruang lingkup secara luas. yaitu jaminan sosial 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menanggu- 

langi keterbelakangan. ketergantungan. keterlanta- 

ran dan kemiskinan. Dengan demikian ^egiatan yang 

tergolong jaminan sosial dalam arti luas adalah :

- Kegiatan dibidang pelayanan sosial. yakni keseha

tan. KB. keagamaan. kepemudaan. dan sebagainya.

- Kegiatan dibidang Bantuan sosial. misalnva ban

tuan bencana alam. lanjut usia, anak yatim piatu, 

penderita cacad. pelbagai ketunaan. dan sebagai

nya .

- Kegiatan dibidang Infra-struktur. misalnya per- 

baikan gizi. perumahan. lingkungan. air bersih. 

transmigraei. koperasi dan sebagainya.

- Kegiatan dibidang asuransi sosial. misalnya 

perlindungan tenaga kerja yang senantiasa mengha- 

dapi risiko-r isiko sosi a l-el*onomis . 16

l^Soeryono Soekanto. Ketentuan Perundang-undangan 
Mengenai Jaminan ^osial Suatu Analysis Y-uridis . ASTEK. 
Mei-Juni. 1987.
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b. Dalam ruang lingkup vang rnurni. iaminan sosial.

Dalam lingkup ini. jaminan sosial diartikan sebagai 

perlindungan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi 

yang mengakibatkan hilangnya penghasilan karena 

hari tua. cacad. kematian atau pengangguran. dan 

kebutuhan tambahan biaya hidup untuk perawatan 

sakit atau mengalami kecelakaan. Ruang lingkup mur- 

ni ini dianut oleh ILO yang tertuang dalam Social 

Security Convention. 1952. IkO mengartikan jaminan 

sosial sebagai :

"...usaha Pemerintah untuk melindungi masyarakat 
(atau sebagian besar anggota masyarakat) dari 
tekanan ekonomi yang bisa menvebabkan hilangnya 
penghasilan karena sakit. pengangguran. cacad. hari 
tua. dan kematian: untuk menyediakan bagi masyara
kat itu pemeliharaan kesehatan dibutuhkan dan untuk 
memberi bantuan kepada keluaraa dalam memelihara 
anak".17

Dengan demikian pemberian tunjangan tersebut dibe -

rikan sebagai perlindungan terhadap hilangnya penghasilan

seperti pemberhentian kerja dan atau terhadap tambahan-

tambahan biaya hidup seperti dalam perawatan sakit.

Sehubungan dengan itu. maka R. Gunawan Oetomo

meinberikan pengertian bahwa :

"Jaminan sosial atau social security diartikan 
sebagai jaminan atau pemastian penerimaan suatu 
tunjangan/santunan dari suatu penghasilan vaitu 
upah/gaji dan penerirnaan-pener imaan lainnva. jika 
penghasilan tersebut tidak diterima lagi karena 
menganggur. sakit. mendapat kecelakaan. telah lan- 
jut usia. sehingga tidak mampu bekerja lagi

17Ibid.. h. 30
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Termasuk dalam pengertian tersebut adalah tunjanaan .yang 

diberikan kepada janda dan anak yatim piatu. Lazimnya pe - 

ristiwa-peristiwa yang dijamin oleh jaminan sosial adalah:

1. kebutuhan akan layanan kesehatan
2. tertundanya. hilananya atau turunnya sebaaian

besar penghasilan oleh karena :
a. sakit
b. hamil
c. kecelakaan kerja
d. hari tua
e. cacad
f .  k ema t i an
g. pengangguran

3. tanggungjawab untuk keluarga dan anak-anak.

Tujuan jaminan sosial adalah untuk memberikan kete- 

nangan bagi tenaga kerja yang merupakan pelaksana pemba 

ngunan melalui perlindungan terhadap terganggunya arus 

penerimaan penghasilan. Terhentinya penghasilan tersebut 

ditimbulkan karena terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

mengakibatkan ketidak mampuan kepala keluarga pencari 

nafkah untuk bekerja. yaitu cacad. hari tua. kematian. 

sakit dan pengangguran.

2- FenyeiQngqpr&frn .PrggrAm-^minfin-Jaalal

Tujuan tenaga kerja melakukan pekerjaan adalah 

untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai 

kehidupannya bersama dengan keluarganya. yaitu penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. ^

18Sentanoe Kertonegoro. o p .cit.. h. 181

^Nandang Mulyasantosa. Tanva-Jawab Pengantar HukuiY 
Perfruruhan, Armico. Bandung. 1981. h. 42
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Akan tetapi penghasilan tersebut dapat berhenti 

karena terjadinya peristiwa - peristiwa yang mengakibatkan 

ketidak mampuan kepala keluarga pencari nafkah untuk 

bekerja. yaitu cacad* hari tua. kematian. sakit. pengang

guran. Oleb karena peristiwa-peristiwa itu sifatnva uni

versal. maka penanggulangannva harus dilaksanakan secara 

terencana, sistematis, dan teratur.

Meskipun penanggulangan tersebut dapat dilakukan 

secara individual, namun karena pada umumnya tenaga kerja 

itu berpenghasilan rendah sehingga sukar untuk mengatur 

sendiri kebutuhan keuangannya. lagi pula tidak semua 

pengusaha menyadari kesejahteraan tenaga kerjanya. maka 

cara yang lazirn dipakai hampir setiap neaara ialah melalui 

program jaminan sosial yang bersifat wajib dan dilakukan 

secara nasional.

Dalam lingkup sektor ketenaga kerjaan. usaha-usaha 

dibidana jaminan sosial dan kesempatan kerrja merupakan 

dua sisi dari mata uang yang sama. Kegiatan positif untuk 

memperluas lapangan kerja. meningkatkan produktivitas. 

memperbaiki upah dan gaji. membina hubungan yang aman dan 

stabil dipandang sangat penting. Tetapi .iaminan da'iv^pela- 

v,anan yang memberikan bantuan kepada atau menganggur, yang 

memberi perawatan pada waktu sakit. dan juga memberikan 

tunjangan pada harri tua atau pada. janda/dudanva. juga ti

dak kalah penting bagi masyarakat, ‘sekaligus dengan pera-
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saan aman yang dialami karena adanya jaminan sosial yang 

memberikan santunan pada saat dibutuhkan.

Dengan pertimbangan bahwa perlindungan atas penghasilan 

tenaga kerja merupakan kebutuhan tenaga kerja. dan mempu- 

nyai arti penting dalam pembangunan dalam menghadapi risi- 

ko-risiko sosial-rekonomis. maka di Indonesia perwujudan 

Jaminan sosial bukan sesuatu yang harus dituntut oleh 

tenaga kerja. sebab telah merupakan program yang dituang- 

kan dalam peraturan perundangan,

Cara yang- dipakai di Indonesia untuk memberikan 

jaminan sosial bagi tenaga kerja mer:urut pembentuk UU ada

lah dengan pertanggungan atau asuransi sosial yang dipikul 

oleh semua pihak. yaitu pengusaha tenaga kerja. Penveleng- 

garaan asuransi sosial tersebut diserahkan keoada Pemerin

tah yang pelaksanaannya diatur melalui peraturan pelaksa- 

naan selanjutnya. Untuk melaksanak&n tugas tersebut. 

Pemerintah pada tanggal 26 Nopember 1977 mulai memberlaku- 

kan peraturan mengenai pelaksanaan asuransi sosial dalam 

bentuk PP No. 33 tahun 1977.

Asuransi sosial yang diatur oleh PP No. 33 tahun 

1977 memberikan jaminan sosial bagi masyarakat khueusnya 

tenaga kerja di perusahaan dan keluarganya yaitu dengan 

memberikan perlindungan. pemeliharaan. dan perawatan bagi 

tenaga kerja melalui penvelenggaraan asuransi kecelakaan 

keria dan tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi 

kematian.
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Penyelenggaraan ASTEK menyangkut secara langsung 

kepentingan-kepentingan tenaga ker.ia. perusahaan. dan 

Pemerintah. Sehubungan dengan itu perlu dihentuk suatu 

badan yang anggotanya terdiri dari unsur tenaga kerja 

perusahaan dan Pemerintah.20

Menurut Pasal. 18 PP No. 33 tahun 1977. untuk menve- 

lenggarakan program asuransi sosial tenaga ker.ia perlu 

dibentuk perusahaan umum asuransi sosial tenaga kerja 

(PERUM ASTEK) sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 9 

tahun 1969. ASTEK adalah sistem perlindungan yang 

dimaksudkan untuk menanggulangi risiko sosial secara 

langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya peng

hasilan tenaga kerja.21

Perusahaan wajib menyelenggarakan program ASTEK 

baik dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya yang bekerja 

dalam suatu ikatan kerja dengan perusahaan dalam program :

- Asuransi kecelakaan kerja

- Asuransi kematian

- maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam program 

tabungan hari tua kepada Badan Penyelenggara.

Memang telah ada sementara perusahaan yang memiliki

20Arieef. S. Undang-undang Hukum_Perburuhan di
Indonesia. Pustaka Tinta Mas. S u r a b a y a 1986. hT 665

21Ibid. h. 641
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kesejahteraan sendiri seperti pensiun, kesehatan. pembaya- 

ran sekaligus dan sebagainya. Namun program semacam ini 

semacam ini bersifat individual dan terbatas pada perusa - 

an yang kuat finansialnya. Sifat kegotong-rovongan antar

perusahaan tidak ada sehingga perusahaan-perusahaan kecil
i
tidak mungkin mampu mengadakannya sendiri.

Oleh karena itu Pemerintah berketetapan ^untuk 

membentuk program jaminan sosial bagi tenaga keria perusa-
*

haan dengan mendasarkan pada UU No. 14/1969 tentang keten

tuan pokok mengenai tenaga kerja. Pasal 15 menyatakan 

bahwa Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan 

sosial dan bantuan sosial yang dipikul oleh semua pihak. 

Jaminan sosial tersebut meliputi jaminan sakit. hamil. 

hari tua. bersalin. meninggal dunia. cacad. dan menganggur 

bagi seluruh tenaga kerja termasuk petani dan n e l a y a n . 2 2

Selain Undang-undang pokok mengenai Tenaga Kerja. 

masih diberlakukan pula Undang-undang No.2 tahun 1951. 

karena itu dalam pembentukan sistem jaminan sosial. pro- 

gramnya terdiri dari :

a. asuransi kecelakaan kerja yang berdasarkan UU No. 2 

tahun 1951.

22Ibid. h. 158
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b. tabungan hari tua dan asuransi kematian sebaqai program 

baru untuk menjamin risiko hari tua dan kematian berda- 

' sarkan UU No. 14 tahun 1969.

Pembentukan paket program ini dituangkan dalam PP No. 33 

tahun 1977 yang penyelenggaraannya diserahkan pada badan 

usaha milik negara berbentuk perusahaan umum yang didiri- 

kan dengan PP No. 34 tahun 1977 yang dikenal dengan PT. 

ASTEK.

Namun pada kesempatan ini penulis hanya akan memba-
>

has mengenai program jaminan sosial khususnya pada Asuran

si Kecelakaan Kerja. Asuransi Kecelakaan Kerja didalam 

program ASTEK pada hakikatnya menggunakan ketentuan- 

ketentuan Pokok dari UU No. 2 tahun 1951. Berdasarkan 

pasal 36 (1) menvatakan bahwa dengan sesuatu Peraturan 

Pemerintah, perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar 

ganti kerugian berdasarkan UU ini. diwajibkan dengan PP 

itu untuk membayar iuran guna mendirikan fonds. Dalam hal- 

hal yang ditentukan dalam PP itu. ganti kerugian akan 

dibavar dari fonds tersebut.

Tidak .semua kecelakaan ditanggung dalam program asuransi 

kecelakaan kerja. hanya kecelakaan yang ada hubungan 

kausal antara hubungan kerja dan kecelakaan. yaitu kecela

kaan harus timbul dari risiko yang bersangkut paut dengan 

pekeriaan tersebut. selain itu kecelakaan tersebut harus 

m^ngandung ketidak sengajaan. Sedangkan “dalam hubungan
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kerja" menyangkut waktu. tempat. dan kejadian dirnana 

kecelakaan itu terjadi. Tenaga ker.ia harus sedang melaku- 

kan sesuatu sesuai ltuaas/kewajibannya dan kecelakaan 

tersebut telah ter.iadi pada waktu itu. Karena itu konsepsi 

kecelakaan tidak hanya terbatas pada tempat kerja saja 

melainkan meliputi juga kecelakaan yang terjadi. 
pada oerjalanan dari dan ke tempat kerja. asal saja perja- 

lanan tersebut dilakukan menurut route tertentu yang 

selalu dilalui dan langsung menuju tempat tujuan serta 

tidak menyimpang dari kebiasaan yang d i t e m p u h . 2 3

Undang-undang Kecelakaan kerja disebagian besar 

negara juga mencakup penvakit yang disebabkan oleh sifat~ 

sifat pekerjaan tertentu. Penyakit kerja ini biasanva akan 

timbul segera setelah terkena sumber penyakit yang ber- 

sangkutan.

Tetapi karena sifat perkembangannya yang lambat 

dari penyakit tertentu, seperti radiasi. debu. kebiasaan 

yang salah maka suatu penyakit bisa laten dalam jangka 

waktu yang panjiang.

Dengan demikian risiko keria meliputi dua bidang sebab~ 

akibat dari risiko yang bersangkut*ari. Kecelakaan^ yaitu 

kecelakan kerja dan penyakit kerja. Perbedaan antara kedua 

jenis risiko itu terletak pada jangka waktu terjadi kerja

23Ibid. h. 58
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merupakan peristiwa yang mendadak berupa kekerasan terha- 

dap struktur fisik tubuh manusia. sehingga dapat segera 

diketahui seperti terbentur benda keras. terpotong benda 

tajam, jatuh dari ketinggian dan sebagainya. Sedangkan 

penyakit kerja prosesnya lama, timbulnya secara perlahan- 

lahan. sehingga akibatnya baru diketahui setelah waktu 

yang cukup lama seperti tuberkulosis.

Penyakit kerja dapat dibedakan dalam dua golongan :

a. Berupa penyakit: yang jelas terdapat langsung sebab 

akibat antara risiko penyakit. dimana faktor lingkungan 

kerja sangat berpengaruh. Seperti silicosis. lead 

poisoning dan sebagainya.

b. Merupakan penyakit dimana faktor pekerjaan berinteraksi 

dengan kehidupao rumah tangga serta faktor di luar 

lingkungan kerja lainnya. seperti tekanan darah tinggi. 

maag dan sebagainya. Dalam hal ini. pekerjaan mungkin 

hanya menambah dan mempercepat proses penyakit karena 

faktor lain seperti keturunan. kebiasaan hidup, dan 

lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap 

penyakit tersebut.

Untuk mengidentifikasi penyakit kerja di Indonesia, 

digunakan sistem Daftar dengan Konvensi ILO no. 1121/1964 

sebagai penvusunan daftar penyakit kerja. Dengan sistem 

tersebut setiap penyakit kerja yang tercantum dalam daftar 

diakui sebagai penyakit kerja, Tentu saja daftar ini dapat
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ditambah sesuai.dengan perkembangan risiko sakit karena 

pekerjaan yang jenisnva berubah dari waktu ke w a k t u . 2 4  

(daftar penyakit kerja terdapat dalam lampirani.

Kecelakaan dan penyakit kerja biasanva terjadi 

sebagai akibat dari kombinasi berbagai faktor. jika sebab- 

sebab kecelakaan atau penyakit kerja dapat ditemukan. 

berbagai tindakan pencegahan dapat diambil. dengan demiki- 

an kecelakaan yang sama yang mengakibatkan tempat kerja 

menjadi lingkungan yang berbahaya tidak terjadi terus 

menerus.25

Setiap kecelakaan biasanva akibat dari keadaan yang 

berbahaya. selanjutnya bebarapa faktor memberikan pengaruh 

yaitu peralatan kerja. lingkungan kerja. dan pekerja 
j

sendiri. Saling pengaruh antar faktor-faktor tersebut 

dalam suatu urutan tertentu yang menimbulkan kecelakaan.

Setiap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan atau 

penyakit kerja akan dihadapkan pada dua jenis kerugian 

finansial. yaitu :

a. Turunnya atau hilangnya kemampuan bekerja / memperoleh 

penghasilan.

Turunnya atau hilangnya kemampuan berpenghasilani dise- 

babkan cacad ataupun kematian yang dijamin dengan

24Sentanoe Kertonegoro. op.cit.. h. 30 

25Ibid. h.31
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tunjangan tunai yaitu tunjangan yang berupa :

- Jaminan untuk: cacad sementara (tidak mampu bekerja 

sementara)

Jaminan ini dibayarkan sejak terjadinva ketidak- 

mampunan atau setelah berakhirnya masa tunggu antara 

1 sampai 2 hari. Jaminan dibayarkan selama periode 

tertentu. antara 16 sampai 52 ininggu, tertantung per- 

aturan perundangannya. Jaminan tersebut dinyatakan 

sebagai prosentase dari upah terakhir atau upah rata- 

rata selama suatu periode tertentu. Meskipun prosen

tase tersebut berbeda-beda. Tetapi umurnya antara 30% 

sampai 50 %.

Tunjangan cacad sementara tidak mau bekerja. selama 

120 hari sebesar upah tenaga ker.ia bersangkutan, dan 

hari selanjutnya 50% dari upah.

- Jaminan untuk cacad tetap-total. Jaminan ini dibayar 

kan segera setelah jaminan sementara tidak mampu 

bekerja terhenti, dan didasarkan atas penilaian medis 

bahwa tenaga kerja yang bersangkutan. tidak mampu 

bekerja lagi selama hidupnva. Bentuk .iaminan ini bisa 

berupa pensiun seumur hidup yang besarnva antara 60% 

sampai 75% dari penghasilan. Bentuk jaminan lain 

berupa pembayaran sekaligus sebesar beberapa tahun 

penghasilan. Tunjangan cacad tetap total sebesar 70% 

dari upah.
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- Jaminan untuk cacad tetap-sebagian.

Jaminan ini dibayarkan bila kecelakaan kerja mengaki- 

batkan berkurangnya kemarnpuan kerja. karena kehilang- 

an (penggunaan dari) lengan. kaki, atau anggota badan 

lain, penglihatan mata. atau pendengaran telinga. 

Jaminan ini dapat dibayarkan dalam bentuk pensiun 

dimana besarnya sama dengan sebagian dari pensiun 

penuh sesuai dengan prosentase hilangnya kemarnpuan. 

Bentuk lain berupa pembayaran sekaligus dan jumlahnya 

sesuai dengan yang ditetapkan oeraturan perundangan. 

Jadi sebesar persentase tertentu dari upah selama 48 

bulan. sesuai dengan sifat dan jenis cacadnva. dengan 

maksimum 70 3b dari jumlah upah tersebut. Misalnya 

lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40 %. sebelah 

mata sebesar 30 % upah. telunjuk tangan kanan 9 % 

upah dan seterusnya.

- Jaminan ini diberikan kepada ahli warisnya dari 

tenaga kerja yang meninggal dunia sebagai akibat dari 

kecelakaan kerja. Jaminan ini terdiri dari biaya 

penguburan dan tunjangan penghasilan bagi ahli waris.

Biaya penguburan selalu dibayarkan sekaligus. se#dangkan 

tunjangan penghasilan biasanya dinyatakan sebagai 

persentase dari frata-rata) uDah terakhir buruh yang 

bisa dalam bentuk pensiun sekaligus sebesar beberapa 

tahun penghasilan. Tunjangan oenghasilan dibayarkan
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kepada beberapa goiongan ahli waris :

a. 30% - 50$ untuk janda/duda

b. 15% - 25% untuk vatirn/piatu

c. 40515 - 75% untuk yatim-oiatu

b. Biava Perawatan

Disamping pembavaran tuna*. iaminan lain untuk tenaoa 

ker ia yang tertimpa kecelakaan terdin dari pelavanan 

medis. ooerasi dan pelavanan rumah sakit. Jangka waktu 

pelavanan ini biasanva tidak dibatasi. tetapi sampai 

kesembuhan. Selain itu dalam iaminan perawatan juga 

mernberikan rehabilitasi fisik.

Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung dari 

pekerjaan dapat dianggap sebagai kecelakaan kerja. Namun 

penyakit yang menyebabkan cacad atau meninggal dunia 

dianggap sebagai penyakit akibat pekerjaan dan kecelakaan 

kerja. bila memenuhi syarat tertentu. vaitu :

a. Pekerjaan tenaga ker.ia tersebut harus mengandung risiko 

Denyebab Denvakit itu.

b. Tenaga kerja yang bersangkutan bertiubungan langsung 

dengan risiko itu.

c. Penyakit tersebut telah berlangsuna selama suatni masa 

tertentu.

d. Tidak ada kelalaian yang disenga^a oleh tenaga keria 

sehingaa ia terkena penyakit itu,

e. Penvakit sicosisi. abestons. bysinosis tidak dianggap
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penyakit jabatan. bila tenaga ker.ia ditempat risiko 

penyebab kurang dari 10 tahun.

Asuransi Kecelakaan Ker.ia mempunvai hubungan erat 

dengan program asuransi sosial lain, terutama asuransi 

sakit dan pensiun. Pelayanan medis dari asuransi kecela

kaan kerja biasanya diberikan dengan menggunakan fasilitas 

dari asuransi kesehatan yang biasanya tersebar di berbagai 

lokasi.

Prinsip yang biasa dianut ialah bahwa setiap peris-

tiwa sakit akibati kecelakaan ker.ia atau bukan. akibat

penyakit keria atau bukan, pada instansi pertama. setiap

peserta akan mendapatkan perawatan dan tunjangan tunai.
i

Pada instansi berikutnva akan dioerbedakan mengenai sebab 

sakitnya. mereka yang sakit karena kecelakaan kerr.ia atau 

karena penyakit kerja akan memperoleh perawatan dan tun

jangan tunai lebih lanjut.

Dalam pengertian jaminan sosial. sakit adalah 

merupakan keadaaan sementara yang berakhir dengan kesem - 

buhan. cacad tetap atau kematian. Pembiavaan yang timbul 

guna menanggulangi risiko sakit tersebut akan berupa 

pemeliharaan kesehatan untuk penaobatan dan perawatan. 

tunjangan sakit untuk mengganti hilangnva penghasilan. dan 

dalam hal tenaga kerja wanita juga tunjangan serta pemeli

haraan kehamilan.

Pelayanan kesehatan selalu menyangkut pembiayaan
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yang tinggi dan mengandung penyalahgunaan. Karena itu 

selalu ditentukan :

a. Pembatasan-pembatasan

b. Usaha-usaha yang ekonomis

Pembatasan biaya dilakukan dengan menentukan besar- 

nya biaya yang ditanggung oleh pihak penyelenggara. jika 

biava itu dibawah jumlah tertentu maka akan ditanggung 

oleh pasien, sedangkan biaya diatas jumlah tertentu, maka 

akan ditanggung oleh lembaga penyelenggara. Karena kasus 

sakit yang ringan dengan biaya yang rendah biasanya tinggi 

frekuensinya maka. jika dibatasi akan meringankan pem- 

fcjiayaan pihak pengelola dan menekan luran pihak peserta. 

Sebauknya pembiayaan yang besar yang memberatkan pasien 

akan ditanggung oleh penyelenggara.

Tunjangan sakit akan dibayarJ'an bila terjadi penun- 

daan penghasilan yang disebabkan karena sakit yang dapat 

disembuhkan tanpa penghentian kerja untuk sementara bagi 

pasien.

Besarnya tunjangan sakit dapat dihitung dengan tiga 

cara yaitu :

a. sebagai prosentase dari upah sebelumnya.

b. Prosentase upah sebelumnya plus tun.iangan kelu - 

arga.

c. Tunjangan pokok seragam plus tunjangan keluarga.
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Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

tersebut rumus (a) dan (bl biasanya merupakan rata-rata 

upah dari beberapa bulan terakhir sebelum sakit. dengan 

batasan upah/gaji maksimum tertentu. Sedangkan rumus (c) 

tidak menggunakan dasar upah, tetapi dalam prakteknya 

memakai pedoman upah dari tenaga kerja tak terdidik.

Konvensi ILO 1952 no. 102 menetapkan tunjangan 

sakit sebesar 45% dari penghasilan sebelumnya (upah ditam- 

bah tunjangan keluarga).

Mengenai jangka waktu oemberian tunjangan sakit. 

tel ah mengalarni perkembangan. Menurut Konvensi ILO jangka 

waktu tunjangan sakit 26 minggu perkasus. namun dengan 

perkembangan ilmu kedokteran yang dapat menvembuhkan 

penyakit dimana sebelumnya sulit disembuhkan.maka tunjang

an sakit diperpanjang melebihi 26 minggu jika ada kemung- 

kinan penyembuhan. Di negara-negara maju telah ada yang 

membatasi lamanya benefit menjadi 2 atau 3 tahun. bahkan 

ada 3 atau 4 program yang didukung oleh sumber keuangan 

nasional yang menghapuskan batasan waktu sama sekali.

Sedangkan tunjangan kehamilan diatur oleh salah 

satu konvensi yang ditetapkan ILO adalah konvensi f>erlin- 

dungan kehamilan 1919. maksud peraturan ini diubah adalah:

a. Memungkinkan tenaga kerja wanita yang tidak 

masuk kerja selama 6 minggu sebelum perkiraan 

tanggal kelahiran.
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b. Memberi hak pekerja wanita untuk tidak masuk 

kerja selama 6 minggu setelah kelahiran.

c. Memberinya pemeliharaan medis sebelumnya. pada 

waktu dan sesudahnya kelahiran oleh dokter atau 

bidan.

d. Memberiiiya tunjangan tunai yang cukup untuk ibu 

dan bayinya yang bersangkutan selama tidak masuk 

kerja.

e. Mencegah pemutusan hubungan kerja selama periode 

tersebut atau periode sakit sesudahnya.

f. Memberi kesemoatan baginva untuk menvusui bayi

nya dua kali sehan selama jam kerja.

Persyaratan untuk memperoleh benefit kehamilan 

umumnya ditetapkan setidak-tidaknya 10 bulan sebelum 

per^iraan tanggal kelahiran. pekerja wanita tersebut harus 

telah menjadi peserta. Konvensi perlindungan kehamilan 

menetapkan besarnya benefit tersebut sebesar 2/3 dari 

upahrn sedangkan Konvensi Jaminan sosial 1952 hanva mene- 

taDkan 45% upah. Lamanya pembavaran benefit umumnya 12 

minggu. sedangkan program laan lebih pendek sampai hanya 7 

minggu.
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JAMINAN SOSIAL 

DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI 

PD ANEKA USAHA sub unit "KASA HUSADA"

Kecelakaan adalah ke.iadian yang tak terduga dan 

tidak diharaokan. oleh karena dibelakang peristiwa itu 

tidak terjadi unsur kesengajaan. lebih-lebih dalam bentuk 

perencanaan.

Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, maka kecelakaan 

tersebut harus berkaitan dengan hubungan kerja pada peru- 

sahaan. disebabkan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksa- 

nakan pekerjaan.

Kecelakaan kerja selalu membawa kerugian bagi 

perusahaan oleh karena itu manajemen perusahaan harus jeli 

melihat kelemahan-kelemahan perusahaannya. Mengingat bahwa 

baik kecelakaan kerja maupun timbulnya penyakit akibat 

kerja selalu membutuhkan biava ekonomi. Terjadinya kecela

kaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. akan berakibat 

pula terhadap produktivitas kerja yang disebabkan oleh 

hilangnva jam kerja dan keadaan ini ielas merugikan peru

sahaan, Karena itu seyogyanya diupayakan perlindungan

72
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terhadap kecelakaan ataupun penyakit akibat keria bagi 

tenaga kerja. Untuk menciptakan suasana kerja yang aman. 

dengan demikian tenaga keria a k a n  tenancr d a l a m  melakukan 

pekerjaannya sehingga akan berpengaruh pula dalam pening- 

k a t a n  produktivitas D e r u s a h a a n .  Tel a h  k i t a  k e t a h u i  bahwa 

bekeria bukan sekedar menerapkan keahlian. a k a n  tetapi 

juga harus memperhatikan damoak l i n g k u n a a n  keria dan 

pengaunaan tehnologi. karenanva diperlukan upaya yang 

kontinyu untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan xerla 

bagi tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dalam peru-

- sahaaii yang turut menentukan naik turunnva produktivitas t
perusahaan.

Akibat kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian- 

keruaian bagi perusahaan antara lain :

a. Menimbulkan keluhan dan kesedihan bagi kelu^rga dan 

teman-temannya yang sekerja dengan korban. dan keadaan 

m i  tentunya akan berpenaaruh oula pada pekerjaan 

fnereka.

b. Dengan kecelakaan tersebut. maka akan menimbulkan luka- 

luka ataupun kelainan tubuh dan cacad. Denaan demikian 

waktu keria dari si korban hilang dan tentunya ^produk- 

tivjtas perusahaan akan rnenge 1 uarkan biaya-biava untuk 

menaganti kerugian. vana diderita oleh si korban. karena 

kecelakaan tersebut.

c. Dan tidak jarang kecelakaan akibat kerja tersebut
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menimbulkan kematian. Dengan demikian perusahaan akan 

mengeluarkan biaya lagi. Dan akibat lebih lanjutnya 

maka terjadilah kekacauan organisasi dalam suatu proses 

produksi.

d. Selain itu dengan terjadinya kecelakaan akibat kerja 

bisa berakibat pula adanya bagian mesin. bahan. alat 

kerja ataupun lingkungan kerja yang mengalami kerusa- 

kan.

Tentunya dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh 

kecelakaan kerja tersebut dapat diukur dari biaya yang 

dike!uarkan perusahaan. baik berupa biaya langsung maupun 

biaya yang tersembunyi. Yang termasuk biaya langsung 

adalah biaya pemberian pertolongan pertama bagi kecela

kaan'. pengobatan. perawatan. biaya rumah sakit. biaya 

pengangkutan. upah selama tidak mampu bekerja. kompensasi 

cacad. biaya perbaikan alat-alat kerja dan sebagainya. 

Sedangkan yang merupakan biaya yang tersembunyi adalah 

meliputi aegala sesuatu yang tidak terlihat pada waktu 

atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. termasuk 

terhentinya proses produksi.

Atas kesadaran itulah. maka dirasa penting bagi PD 

Aneka Usaha sub unit *’KASA H1JSADA“ untuk memberikan per- 

lindungan bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. 

Sehingga pada tanggal 12 Mei 1969 perusahaan tersebut 

memasukkan program K3 di perusahaannya dan telah didaftar-
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kan kepada DEPNAKER. (dapat dilihat pada lampiran).

Dengan dimasukkannya program K3 di perusahaan 

tersebut dimaksudkan agar keselamatan dan kesehatan tenaga 

ker.ianva dapat terjamin, setidak-tidaknya ada usaha-usaha 

pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan maupun penyakit 

akibat kerja, sebagai pelaksanaannya maka dibantulah 

Panitia Pembina K3 yang keanggotaannya melibatkan semua 

pihak dari pengusaha sendiri sampai kepada tenaga kerja 

tingkat terendah. semua diaktirkan dalam kegiatan K3 ini.

Pada dasarnya semua orang tidak menghendaki terja- 

dinva kecelakaan. namun kecelakaan datangnva selalu tidak- 

terduga dan tidak ada unsur kesengajaan atau perencanaan. 

Meskioun PD Aneka Usaha sub unit “KASA . HUSADA" telah 

berusaha untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga 

kerjanva. narnun kecelakaan kerja diperusahaan tersebut 

masih tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai 

faktor yang saling berkait satu sama lainnya. baik dari 

manusianya sendiri maupun dari lingkungan kerja itu sen

diri .

Dari penelitian yang dilakukan di PD Aneka Usaha 

sub unit "KASA HUSADA", ternvata terjadinya kecelakaan 

ker:a dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

a. kecelakaan yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri. 

antara l£in :
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- karena mesin rol kapas.

Pada Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" adalah suatu 

Derusahaan farmasi dan alat kesehatan yang memproduk- 

si kapas. kasa dan alat pembalut wanita "tela", 

dengan demikian peker.iaannya selalu berhubungan 

dengan mesin-mesin tersebut.

Akan tetapi sebenarnya PD Aneka Usaha sub unit "KASA 

HUSADA" telah melakukan uoava untuk mencegah terjadi- 

nya kecelakaan kerja akibat terkena mesin rol kapas 

dengan memberikan kelengkapan dan alat-alat oerlin- 

dungan diri seperti sepatu kerja. sarung tangan. 

masker dan sebagainya.

Sebagai bukti dapat dilihat pada lampiran. Yaitu
t

kecelakaan yang menimpa :

Sudarwati. tanggal 26 April 1989 jam 11.50 wib. 

karyawati bagian mesin rol kapas telah mengalami 

lengan tangan kirinya terkena mesin rol kapas. hingga 

patah lengan kirinya. tidak terjadi pendarahan pada 

mesin tersebut.

- Karena terkena lemparan kapas basah sehingga jatuh. 

Sebenarnya perusahaan sendira telah berupaya -Mengan 

menciptakan temoat kerja supaya tidak licin. selain 

itu juga diberikan sepatu kerja, sarung tangan. dan 

sebagainya.
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Sebagai bukti dapat dilihat dalam lampiran. vaitu 

kecelakaan yang menimpa :

Katilan, karyawan petuaas vana meniatuhkan rnesin 

centrifugal, pada tanggal 15 Juni 1992 jam 09.00 wib. 

rnengalami cidera retak tulana di baaian tanaan kanan 

karena terkena lemparan k a D a s  basah sehingga ia jatuh 

akibat menahan dengan tangan kanannva.

b. Kecelakaan yang, terjadi diluar perusahaan. a k a n  tetapi 

masih berhubungan denaan oekenaan. vaitu :

- Kecelakaan lalulintas

Kecelakaan kerja ini terjadi saat tenaga kerja dalam 

oerjalanan dari dan ke temoat Kerja.

Pada umumnva kecelakaan disebabkan karena dua 

keadaan yaitu :

1. Tindak perbuatan atau perilaku manusia yang tidak 

memenuhi keseimbangan.

2. lingkungan yana tidak aman.

Dari kecelakaan-kecelaxaan keria vana ter.iadi 'ter

sebut dapat diketahui bahwa oenvebab dari kecelakaan kerja 

meruoakan akibat dari :

a. tindak perbuatan atau penlaku manusia (dalam rf&l ini 

tenaga kerial yang tidak memenuhi keselamatan.

Menurut keterangan vang diperoleh dari Kepala Seksi 

Produksi Teknik diperoleh keterangan bahwa pencegahan
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terjadinya kecelakaan keria diperusahaan tersebut. sebe

narnya telah dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi dari 

pihak tenaga kerja sendiri yang kurana mempunyai kesadaran 

akan pentingnya pehcegahan terhadap kecelakaan kerja ter - 

sebut. Misalnya perusahaan telah menvediakan alat-alat 

perlindungan diri (sarung tangan) pada tenaga keria bagian 

"mesin*' akan tetapi sarung tangan tersebut ternyata tidak 

dipakai oleh tenaga keria tersebut. akibatnva oada saat 

menjalankan mesin. kemungkinan akan mencederai tubuhnya. 

khususnya bagian tangan. Disamping itu sebenarnya perusa

haan sendiri telah memberlkan peringatan-peringatan keoada 

ten^a kerja vang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan akan pentingnya keselama- 

tan kerja.

b. lingkungan yang tidak aman.

Sebenarnya ditinjau dari lingkungan perusahaan itu 

sendiri menurut kepala bagian personalia, dapat dikatakan 

aman. hal ini terbukti karena tidak pernah teriadi kecela

kaan di perusahaan tersebut yang disebabkan oleh mesin. 

pesawat. listrik dan lain-lain yang membahayakan. Disam - 

ping itu peralatan yang dioakai di Derusahaan tersebut 

tergol^ng sebagai peralatan vang tidak berbahava. terbukti 

mesin-mesin yang dipergunakan tetao terbuka tidak perlu 

ditutup dengan alat-alat pengarnan. Selain itu produk dari 

perusahaan tersebut adalah alat kesehatan khususnya pemba-
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lut. kasa, kapas. menggunakan bahan-bahan yang tidak 

berbahaya dan tidak menggunakan zat-zat yang membahayakan 

kesehatan. Ini diketahui karena dalam waktu-waktu tertentu 

pengusaha memeriksakan kesehatan para tenaga kerjanya 

kepada dokter perusahaan untuk rnengetahui kemungkinan 

adanya penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan. ternya- 

ta seiauh ini belum pernah terjadi tenaga ker.ia yang sakit 

akibat kerja sedangkan kaJau ditinjau dari lingkungan 

diluar perusahaan khususnya ialan raya, maka jelas ialur 

tersebut merupakan jalan raya besar jurusan Surabaya - 

Gresik yang rawan kecelakaan. Hal ini lebih diperjelas 

dari data kecelakaan kerja yang kebanvakan terjadi dijalan 

tersebut.

Seperti kecelakaan yang menimoa Tari. saat pulang kerja 

naik sepeda diserempet sepeda motor.

2.. Usaha Pencecrahan terjadinya Kecelakaan dan__Penyakit

Kerja

Pentingnya perlindunaan terhadaD keselamatan dan 

kesehatan keria bagi tenacra kerjanva telah disadari oleh 

oengusaha PD Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" be'rdasar- 

kan nemikiran bahwa dengan teriarninnya keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja akan membawa pengaruh pada pening - 

katan produktivitas perusahaan dan jelas akan memberikan 

keuntungan pada perusahaan itu sendiri. Dengan terjaminnya
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keselamatan dan kesehatan Keria ternvata iuaa oapat mengu- 

rangi angka absensi (tidak masuk) dikalangan para karya- 

wan. Selain itu perusahaan. tidak per iu roenae luarkan biava 

untuk memberikan ganti kerugian keoada korban vang tertim- 

pa Kecelakaan ataupun penvak3t Keria tersebut. Dampak 

oositif lainnva ialah meninakatnya produktivitag keria 

yang lelas .iuga menauntunakan perusahaan. Selain itu pihak 

Dengusaha itu sendiri beroendaoat bahwa lebih baik mence- 

gah sebelum teriadinva peristiwa-pweristiwa kecelakaan 

ataupun penyakit kerja. itu. daripada melakukan tindakan- 

tindakan setelah kecelakaan atau penvakit akibat keria itu 

terjadi. karena hal ini akan membawa kerugian yang lebih 

besar.

Maka sesuai denaan orocrram yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk mernncrkatkan Keselamatan oan Kesehatan 

kerja dalam bentuk program K3. PD Aneka Usaha sub. unit 

"KASA HUSADA" mernasukkan proararn tersebut daiam Keen at an 

dan ooerasionalisasi Derusahaan.

Sebaaai lanakah awai, dibentukiah pan it 1 a pembina 

K3 pada tanggal 12 Mei 19b9.

Keselamatan dan kesehatan keria merupakan^1 suatu 

oraamsiasi vang menduduki d o s i s i  yang oentina berkenaan 

dengan proses produksi. Keselama tan ini berkaitan dengan 

keberadaan manusia terutama tenaaa keria, karena itu
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mengabaikan K3 berarti denaan senaaia menaundana bahava 

yang dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup

tenaaa kerja.

P2K3 ini melibatkan semua pihak secara aktif baik 

nengusaha maupun tenaaa kena, Keheractaan KB ini memang 

banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dengan demiki- 

an untuk menaatasi keadaan tersebut perlu diiakukan be- 

bera^a oendekatan-pendekatan yang relevan diantaranva 

melalui ;

a. upava meningkatkan motivasi dan kesadaran tenaga 

kerja akan pentingnva aspek K3 bagi dirinva 

sendiri maupun bagi keluarganva.

b. pendekatan yang menaacu kepada kebi iaksanaan 

perusahaan sehinaga memungkinkan setiao orang 

dan proses pekerjaan dalam perusahaan dapat 

ber.ialan selamat dan sehat.

c. aspek perigawasan vang mengacu pada upava pembi- 

naan dan koordinasi dari instansi-instansi 

pemerintah.

Usaha-usaha yang dilakukan cerusahaan dalam rangka 

me 1aksanakan program K3 tersebut antara lain .^ebaaai 

benkut :

I. Pembentukan panitia pembina K3.

Dalam organisasi ini dilibatkan semua pihak dalam
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perusahaan baik pihak pengusaha maupun dari pihak tenaga 

kerja bahkan dari pihak Deonaker. P2K3 merupakan badan 

pembantu ditempat kerja yang merurcakan wadah kerjasama 

antara pengusaha dengan tenaga kerja untuk mengembangkan 

kerjasama. saling penaertian dan partisipasi eiektif dalam 

peneraoan keselamatan dan kesehatan keria.

Anggota P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan 

tenaga kerja yang susunannya terdiri dari :

a. Ketua

Ketua berkedudukan sebagai penanggung jawab terma- 

suk dalam hal pemberian dana jika terjadi kecelakaan dan 

penyakit kerja. Peranan ketua sangat Denting, sebagai mana 

sernbovan "keselamatan harus dirnulai dari atas" bagi k'eber- 

hasilan program ini. Pengaruh ketua harus menjadi kenya- 

taan pada segenap kegiatan yang bertalian dengan lingkung

an keria dan pengelolaan tenaga kerja diperusahaan. Ketua. 

tidak boleh memberikan kesan adanva keraguan terhadap 

tenaaa kerja tentang perhatian dan keter1ibatannva dalam 

peristiwa kecelakaan. Pada suatu peristiwa kecelakaan yang 

cukUD berat. ketua selain melihat laporan kecelakaan harus 

memperoleh keterangan langsung dari orang pertam&i yaitu 

korban kecelakaan selanjutnva keterangan dari pimpinan 

regu. dengan demikian selain ia menuniukkan perhatian juga 

sekaligus menecraskan tangguna jawab sebagai pemimpin regu 

atau kelompok dari lingkunaan kerja yang bersangkutan.
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Jika kecelakaan berat. maka keter1ibatan ketua harus pula' 

terlihat pada pemberian bantuan Keoada korban. dalam 

peraturan rumah sakit. maupun oerhatian kepada keluarga 

korban.

b. Sekretaris

Sekretaris ini diduduki oleh orang yang dianggap 

mampu atau ahli dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Dia 

ditunjuk oleh perusahaan dengan mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada Mentri yang tembusannva disampaikan 

Depnaker dan Kanwil Depnaker setempat.

c. Anggota

Terdiri dari, seksi-seksi vang merupakan wakilwakil 

dari semua unit kerja. masing-masing diwakili oleh satu 

orang. Tujuan dibentuknya seksi-seksi ini untuk mengetahui 

situesi dan kondisi dilingkunaan unit kerja masing-masing. 

Laporan dari ketua regu/seksi/kelompok tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah rnerupakan masukan yang nantinya 

jika dianggap perlu maka akan dia_iukan dalam rapat K3.

P2K3 ditetapkan oleh Mentri atau pejabat yang ditunjuk 

atas usul pengusaha atau pengurus yang bersangkutan. P2K3 

memp»nyai tugas memberikan saran maupun pertirnbangarti baik 

diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai keselamatan 

dan kesehatan kerja.

1.1. Cara Kerja Panitia Pembina K3.

Cara kerja P2K3 sehubungan dengan pelaksanaan daripa-
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da program K2P3 adalah berdasarkan asas 'Musvavjarah muta-

kat'. vang mana tahap-taha&nva sebacrai berikut :

- ilka ter.iadi suatu mass Ian sehubunaan dengan keselamatan 

keria pada setiao unit keria. maka pemimoin reau atau 

seksi harus memberikan laporan keoada sekretari? menae- 

nai masalah-masalah vana oerlu dibenahi sehubunaan 

oelaksanaari dari program K3.

- Selanjutnva sekretaris tersebut akan menaanaIisa laDoran 

tersebut vang kemudian dibuat dalam bentuk proposal 

untuk kemudian dilaoorkan keoada ketua P2K3.

~ seteiah menioelajari laporan tersebut. maka ketua P2K3 

menaadakan raoat P2K? untuk membahas masa lah-Biasa 1 ah 

sehubunaan dengan oroaram K3.

- Se)amutnya sesuai hapii raoat. maka dxambil lanakah- 

lartakah untuk rnengatasi mass lab tersebut baik berupa 

pembenahan-pembenahan maupun t1 ncakan-t1 ndakan pencegah- 

an terhadap terjadinv* keceiakaar keria.

1.2. Fungsi Panitia Pembina K3.

Untuk rne 1 aksanakan tuaaenva P210 rnemounvai runosi

snf 'tra lain :

a. Menghinipun dan mengolah data fentana kese 1 amai-an dan 

kesehatan keria ditempat K^ria.

b. Membantu menuniukkan dan men Alaskan keoada tenaoa

i er ia :

~ Berbacral faktor bahava ditempat k^ria vancr dapat
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menirnbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan keria 

termasuk bahaya kebakaran juga bahava oeledakan serta 

cara penanggulangannva.

- Faktor vang daoat mempenoaruhi etisiensi iuaa faktor 

bahaya peledakan serta car* nenangaulanaannva.

- Faktor vana daoat mempenaaruhi erisiensi <nan pr^duk- 

tifitas ker.ia.

~ Alat pelindung diri bagi tenaga keria vang bersangkut 

an .

- Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan

ker.ianva .

c. Membantu pengusaha atau nenaurus dalam :

- Menaevaluasi cara keria. orose? dan linakunaan ker.ia.

- Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif ter- 

baik.

- Mengembangkan sistem oengendalian bahava terhadap 

keselamatan dan kesehatan ker.ia.

- Mengevaluasi penvebab timbulnva kecelakaan. oenvakit 

akibat ker.ia serta rnengatnbi 1 1 angkah-langkah yang

ii per 1ukan.

- Mengembangkan oenvuluhan dan oenelitian dibidang 

keselamatan keria, hvalene oerusanaan. kesehatan 

keria dan argomi.

- Melaksanakan pemantauan terhadap gizi keria juaa
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menyelenagarakan makanan diperusahaan.

- Memberikan kelengkapan peralatan keselamatan kerja.

- Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga ker.ia.

- Mengembangkan iabcratorium kesehatan dan keselamatan 

ker.ia. melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaku- 

kan interpretasi hasil pemeriksaan.

- Menyelenggarakan admimstrasi keselamatan ker.ia. hv 

giene perusahaan dan kesatuan keria.

2. Penyediaan sarana dan prasarana oleh perusahaan untuk 

meningkatkan keselamatan dan kesehatan keria. antara 

lain :

a, Penyedian alat-alat perlindungan diri.

- Tenaga keria bagian pernintalan kapas.

Menggunakan seoatu ker.ia. saruncr tangan. masker

- Tenaga ker.ia bagian penenunan kasa. 

menggunakan masker, sarung tangan. sepatu kerja

- Tenaga kerja bagian pemasakan kasa/kapas. 

Menggunakan sarung tangan. masker penutup mulut 

untuk menghindari bau dari HCI

- Tenaga kerja bagian pengenng kapas/kasa. 

Menggunakan masker penutup mulut untuk menghindari 

debu vang ditimbulkan d a n  kapas/kasa

- Tenaga kerja bagian tehnik. tukana las.

Menggunakan baiu las. kaca mata las. sabuk penga- 

man. topi penaarnan.
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- Tenaga kerja bacrian lenset (di-seli.

Menggunakan earmoff.

b. Pemberian motivasi-motivasi kepada tenaaa keria

misal : denaan memberikan hadiah baai tenaaa kerjat i
harian yang mencapai taraet tertentu.

c. Memberikan peringatan-perinaatan kepada tenaga kerja 

vang tidak mematuM ketentuan-ketentuan vana berlaku 

terutama dalam penerapan program K3.

d. Penempatan PPPK dibeberapa tempat.

Contohnya :

- alat Demadam kebakaran disetiap ruanaan harus ada.

- tabung pemadam kebakaran harus disesuaikan * denaan 

peralatan dan ruangan.

misal : d^gudang kimia maka diberi pemadam .kebaka

ran untuk bahan kimia vaitu jenis listrik.

- Fire Hidroh (air yana melalui pompaI diberikan 

disetiap pojok dari ban. Disamping itu dokter 

perusahaan Juga harus memberikan pertolongan pada 

korban. Kepada tenaga kerja yana mengalami kecela

kaan akibat keria. maka doVt*r perusahaan akan :

- Melakukan perawatan samp«i kesembuhannva^

- Jika terpaksa harus dioperasi maka korban diki- 

rim kerumah sakit denaan memberikan surat peng- 

antar.

- Jika keadaan darurat. korban dapat bercbat
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kerumah sakit lain dengan catatan harus lapor 

kepada dokter perusahaan sesudahnya. selan.iutnya 

dokter perusahaan lapor kepada penausaha. Denaan 

demikian si korban akan mendapat penggantian 

biaya.

- Selain itu nka ternvata '“'bat vana dibutuhkan 

tidak ada. maka dokter perusahaan dapat mengirim 

korban untuk berobat dirumah sakit lain atau 

membeli obat ditemoat lain dan dokter perusahaan 

harus memberikan surat pengantar.

Disamping itu doK^er perusahaan iuaa harus 

membuat laooran tertulis kepada Depnaker 'setem- 

pat mengenai seoala keaiatan sehubunaan denaan 

program K3 setiap tiaa bulan pada perusahaan.

- Pada mesin-mesinnva tioak periu diben ■ alat 

pengaman. mesin terbuka semua. tidak berbahaya.

e. Penyediaan poliklinifc

Yang dilengkapi dengan dokter perusahaan dan obat- 

obatan. Dokter perusahaan memeriksa- kesehatan tenaga 

keria secara teratur dan berkala tsetiap dua tahun 

sekali dilakukan check un untuk inenaetahui-** adanva 

oenvakit keria). Jika tenacli kecelakaan keria maka 

dokter perusahaan harus memberikan laporan Depnaker 

dalam waktu 2 kali 24 tarn, setelah kecelakaan atau
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oenvakit tersebut dibuat diaanosanva. Dalam hal ini 

terjadi kecelakaan maupun penyakit kerja. maka 

dokter perusahaan harus merrier iksa dahulu untuk 

memastikan apakah betul kecelakaan ataupun penyakit 

tersebut disebabkan karena pekerjaan. Selanjutnva 

dokter Derusahaan harus memberikan lapcran kepada 

Depnaker. Jika basil pemeriksaan itu meragukan maka 

pihak Deonaker akan memanggil dokter oenasehat. 

s?e1anjutnya akan memeriksa korban sekali lagi untuk 

mendapatkan penggantian kerugian harus dinyatakan 

oleh dokter perusahaan dengan disertai bukti pemba- 

varan jika korban terpaksa berobat ditempat lai^n.

f. Pemberian latihan-latihan keselamatan kerja.

Latihan kerja untuk keselamatan kerja tidak berbeda 

dengan latihan keria untuk mencapai efisierisi kerja 

vang tinggi. Latihan keselamatan kerja meliputi 

segala aspek perusahaan. Terhadap tenaga kerja baru 

vang belum terbiasa bekerja secara selamat karena 

y.etidak tahuan tentang bahaya atau tentang cara 

pencegahannya. iQleh karena itu harus diperkenalkan 

dengan lingkungan ker.ia dan diberitahukan apa'i yang 

,diharapakan darinya : Jika harus diberitahukan 

tentang organisasi perusahaan dan diberi kesempatan 

bertanva. Kepadanya perlu oula diberitahukan tentang
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peraturan-peraturan perusahaan. termasuk perneriksaan 

kesehatan yang dimaksud untuk terjadinya penyakit 

terutama penyakit menular.

cr. Dengan pemasangan spanduk-spanduk. brosur-brosur. 

Misal : - Dilarang merokok.

- Dilarang masuk.

- Jagalah kebersihan,

h. Keadaan lingkungan ker.ia yang menuniang terciptanya 

lingkungan kerja yang sehat dan arnan.

- Penerangan cukup, ventilasi udara cukup.

- Adanya kamar kecil masing-masing tenaga kerja 

wanita dan pria.

- Ruangan selalu bersih.

- Adanya tempat ibadah,

- Fasilitas olah raga.

i. Adanya koordinasi yang baik dari semua pihak.

- P2K3 masing-rnasing seksi/Unit-unit kerja harus 

memberikan informasi tentang bahava kerja yang ada 

dilingkungan kerianva. Masai unit A rnasalah kimia. 

maka P2K3 akan turun kelapangan dan membahas serta 

melaporkan kepada pengusaha.

- Bagi tenaga kerja.

Hendaknya mematuhi segala oeraturan-peraturan 

selain itu setiap ada penyuluhan-penyuluhan harus 

diperhatikan.
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Jadi dalam hal i m  melibatkan semua oihak. baik 

pengusaha. tenaga ker.ia. serta P2K3.

3. F"-mbinaan K3 oleh Depnaker,

Selain kegiatan-kegiatan P2K.3 di perusahaan. maka dida- 

lam pelaksanaannya perlu pembinaan dari Depnaker. 

Langkah-langkah yang dilakukan Depnaker sehubunaan 

dengan pelaksanaan program KB di PD Aneka Usaha sub 

urn it "KASA HUSADA" adalah :

a. Memanggil perusahaan dealam rangka pembentukkan 

P2K3, yang selanjutnva P2K3 ini dibina oleh 

Depnaker melalui penvuluhan-penyuluhan secara 

periodik dan melalui bulan kampanve K3 vang 

diadakan setiap tanggal 12 Januari - 12 Februari 

setiap tahun.

b. Depnaker menyuruh P2K3 untuk membuat laooran- 

laporan secara rutin tentang kegiatan P2K3 yang 

dilakukan secaa oeriodik setiap bulan. Dengan 

adanva 1aporan-1aDoran yang dilakukan baik se

cara lisan maupun tulisan. Depnaker dapat menge- 

tahui tingkat kecelakaan keria. selain itu 

berdasarkan laporan dari dokter perusahaan dapat 

dianalisa mengenai penyakit vang ditimbulkan 

akibat kertia yang merupakan laDoran penyelengga- 

raan pelayanan kesehatan tenaaa keria.

c. Depnaker mengadakan kunjungan ke perusahaan
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setiap terjadinya perusahaan-perusahaan sehubu- 

ngan dengan pelaksanaan program K3.

d. Depnaker mengedarkan edaran-edaran dan memperba- 

nvak surat-surat keoutusan pada . perusahaan. 

Pelaporan setiap macarn kecelakaan yang terjadi 

dalam hubungan kerja harus dilaporkan oleh 

perusahaan selama 2 x 24 jam.

Sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan P2K3 

bersama Depnaker. maka d:adakanlah lomba K3 baik untuk 

untuk tingkat Kabupaten maupun tingkat Propinsi. 

Sedangkan penilaian Depnaker tersebut didasarkan pada :

a. Kreativitas wadah K3 yang ada di perusahaan, 

dalam hal ini P2K3. Kreativitasnya dapat diketa- 

hui melalui' laporan-laporan kegiatan yang dila

kukan oleh P2K3 kepada Depnaker. Selain itu juga 

dari kunjungan-kunjungan yang dilakukan Depnaker 

ke perusahaan, yang dilakukan secara berkesinam 

bungan.

Dalam hal ini PD Aneka Usaha sub unit ."KASA 

HUSADA" ternvata berkesinambungan memberikan 

laporan. .*4

Hal ini disebabkan oleh (menurut keterangan dari 

kepala seksi administrasi/umum) tidak adanya 

variasi kegiatan vang akan dilaporkan jadi ada 

rasa malas.
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b. Dilihat dari penilaian secara :

- Umum.

Yaitu penilaian didasarkan pada kondisi peru

sahaan . Misalnva : Karnar kecil. idealnva se

tiap 20 orang harus mempunyai kamar mandi 1 

dan WC i, punva tempat istirahat. kant-in. 

aula, tempat peribadatan. sarana olagraga. 

halaman. tanaman. kebersihan. sanitasi. gu- 

dang.

Sedangkan dalam hal ini PD Aneka Usaha "KASA 

HUSADA" tidak mempunyai sarana olahraga yang 

memadai. Selain itu kekurangannya ter-letak 

pada gudang. karena pada saat ini PD Aneka 

Usaha sub unit "KASA HUSADA" tidak mempunyai 

gudang tempat penvimpanan c*bat tersendiri. 

Juga mengenai gedung banaunannya kurang bersih 

khususnya diruang persiapan produksi masih 

banyak debu.

- Mekanik.

Dalam penelitian ini ditekankan pada penggu- 

gunaan mesin-mesin vana berbahava. vang toada- 

nya perlu dipasana alat-alat pengaman antara 

lain as-as. kopling-kopling dan sebagainya.

- Listrik.

Dalam hal ini penelitiannva ditekankan pada
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penggunaan alat-alat listrik di perusahaan 

tersebut. Harus memenuhi ketentuan - ketentuan 

antara lain :

- Sekring tidak boleh disambung.

- Saklar-saklar tidak boleh ditutup.

- Instalasi listrik harus disahkan Deonaker.

c. Didasarkan pada penataan perusahaan terhadap

peraturan-peraturan dari oerusahaan dalam men- 

taati peraturan mengenai K3.

misalnva : Pemasangan bendera K3 dihalaman peru

sahaan . *

3. B©aljsasi Program Jaminan SQSjal

A. Peranan P2K3 dalam keselamatan dan kesehatan ker.ia. 

Dalam setiap kegiatan manusia selalu terdapat 

kemungkman terjadinya kecelakaan atau penyakit, demikian 

oula dalam kegiatan kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat 

keria disebabkan oleh; beberapa faktor. baik faktor manusia 

yang kurang memenuhui keselamatan. mauoun faktor lingkung

an kerja yang kurang aman. Denaan demikian jika penyebab 

kecelakaan dapat ditemukan. terutama untuk menghindari 

terjadinva kecelakaan/penvakit keria vang serupa dimasa 

mendatang sebagai kompensasi dari kecelakaan di PD Aneka 

Usaha sub unit "KASA HUSADA" (sebelum dimasukkan program 

K3i secara tidak langsung telah dilakukan tindakan- 

Cindakan pencegahan terhadap teriadinva kecelakaan kerja.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN PROGRAM JAMINAN ... SOEKO TRIBEKTI RAHARDJO



95

Kegiatan tersebut sebelum dibentuknva P2K3 (12 Mei 1989) 

berada dipengawasan langsung perusahaan yang merupakan 

inisiatif perusahaan dengan melihat faktor-faktor kecela

kaan. Sebagai buktinya sebelum adanva K3 ternvata di PD 

Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" telah melakukan kegiat- 

an-keaiatan sehubungan dengan Denciptaan keselamatan dan 

kesehatan ker.ia bagi tenaga kerjanva. antara lain dengan :

a. Poliklinik perusahaan.

Sebelum adanya program K3 dan sebelum adanya

P2K3. perusahaan telah mendirikan Poliklinik

perusahaan bagi tenaga kerjanya : sehingga jika

sewaktu - waktu tenaga kerjanva jika melakukan 
ipekerjaan mengalami kecelakaan atauoun penvakit 

kerja. dapat segera mendaoat pertolongan.

b. Alat-alat perlindungan din.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap kesela

matan dan kesehatan tenaga kerja. rnaka perusa

haan menyediakan alat-alat perlindungan diri 

bagi tenaga kerja pada saar. melakukan pekerjaan- 

nva sehari-hari. Alat perlindunaan diri tersebut 

disesuaikan dengan pekerjaan dan bahava** vang 

terkait denaan pekerjaan tsrsebut.
»

c. Ruangan-ruangan yang ada d^lani Derusahaan diran- 

cana sedemikian ruDa dimaksudkan untuk mencipta

kan suasana keria yana sehat dan aman.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERANAN PROGRAM JAMINAN ... SOEKO TRIBEKTI RAHARDJO



96

Misalnya i

- dengan memberikan penerangan yang cukup.

- pemberian ventilasi udara yang cukup.

- ruangan tidak lernbab,

- pemberian kamar mandi dan WC bagi tenaga kerja 

pria dan wanita. dan sebagainva,

Selanjutnya dengan adanya Drogram dari Depnaker 

mengenai K3. maka PD Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" 

rnenerapkan program pemerintah tersebut. sehingga pada 

tanggal 12 Mei 1989 dia mendaftarkan pembentukan Panitia 

Pembentukan P2K3 <UU No. 1 tahun 1970) supava seluruh 

program-orogram K3 tersebut dapat tercapai secara tepat
*

dan rnaksimal. Pada hakekatnva setiap kegiatan perusahaan 

yang berwawasan K3 melalui :

7 Tahap bimbingan.

Yaitu seluruh pimpinan yang terlibat dalam P2K3 harus 

memberikan bimbingan mengenai K3 kepada anak buahnya 

kearah terciptanya pola keria yan*r aman dan sehat.

- Tahao informasi.

Yaitu guna menetapkan Denvelenagiraan K3. maka setiap 

laiaran harus memanfaatkan sarsna informasi taebaik- 

baiknva. informasi tersebut daoat dibentuk :

- Rutin sebelum kerja.

- Berkala. pada jadwal tertentu.

- Edaran/selebaran.
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- Poster/pengumuman.

- Tahap Motivasi.

Kesan adanya perhatian dan kesan bahwa K.3 penting bagi 

setiap jajaran di perusahaan perlu ditoniolkan baik 

'dalfim bentuk perbuatan maupun motivasi-motivasi terten

tu. Misa) bentuknva dapat berupa oaket hadiah. oerha- 

tian.

- Tahap penindakan,

Agar program K3 dapat berjalan dengan baik. maka keter- 

libatan manajemen Derusahaan harus menjangkau pula pada 

tindakan represif, baik berbentuk pemberian peringatan 

mauoun langkah lain yana mengingatkan kepada seluruh 

iajaran bahwa pelanggaran terhadap K3 perlu ditindak 

karena membahayakari jiwanva maupun oroduksi perusahaan. 

Sebagai dasar terselenggaranva langkah-langkah tersebut. 

maka oerlu dukungan yang konsisten dengan program perusa

haan antara lain :

- Proaram jangka pendek.

Yaitu program yang menetaDkan tentang pelaksanaan K3. 

Misalnya : - penvempurnaan alat-alat K3

- kebersihan perusahaan.

- penvempurnaan poster-poster K3. dan se 

bagainya.

- Proaram jangka pan.iang.

Yaitu program vanp mengarah pada penvempurnaan meka-
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nisrne. Dalam hal ini perlu melibatkan seluruh jajaran. 

bentuknya misalnya : - membentuk orogram P2K3.

- Program khusus,

Meliputi langkah-langkah yang mendesak. dalam rangka 

menanggulangi masalah-masalah K3 di perusahaan.

Misalnya : - Analisa kecelakaan.

Dengan adanya program K3 dan dibentuknya P2K3 maka 

oeranan dari P2K3 dalam keselamatan dan kesehatan kerja di 

perusahaan menjadi lebih terkoordinir. Karena ada organi- 

sisasinya yaitu P2K3 dan dalam pelaksanaannvapun berpedo- 

man pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh oemerin- 

tah.

&. Peranan P2K3'dalam oembenan iaminan sosial.
*

Jaminan sosial mulai diterapkan di perusahaan sejak 

tahun 1958 yang secara terus menerus mengalami beberapa 

penyempurnaan. dan sebagian jaminan sosial mulai dilaksa- 

nakan tahun 1977. baru pada tahun 1984 jaminan sosial itu
>

dilaksanakan secara keseluruhan.

PD Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" sebelum 

dibentuk P2K3 telah me 1aksanakan iaminan sosial. Sebagai 

.contohnya iika terjadi kecelakaan ataupun sakl\ pada 

tenaga kerjanva. maka perusahaan memberikan tunjangan 

keoada tenaga ker^a tersebut. Selain itu perusahaan iuga 

memberikan tun.iangan berupa oerawrtan dan pengobatan di 

poliklinik perusahaan sampai kesembuhannya. melalui
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pengadaan sarana pengobatan termasuk dokter perusahaan 

maupun obat-obatan yang disediakan secara cuma-cuma. 

Bahkari iika dianggap perlu, Derusahaan akari memberikan 

ijin keoada tenaga kerja tersebut untuk istirahat.

Jaminan sosial yana diterapkan di Derusahaan meli-

puti bermacam-macam antara lain :
i

a. Tuniangan H a n  Rava.

Yana diberikan keoada tenaaa keria vana beraaama Islam 

pada saat menjelang hari rava,

b. Tuniangan Hari Natal.

Yana diberikan kepada tenaga kerja yang beragama Kris

ten atau Katholik pada saat menjelana hari Natal.

c. Tuniangan Jasa Produksi.

Yang diberikan kepada tenaga kera.ia. iika perusahaan 

mendaoatkan keuntungan dari oroduksinya.

d. Tuniangan Hari tua.

Yana diberikan kepada tenaga kerja yang keluar dari 

Derusahaan disebabkan umurnva sudah ianjiut (55 tahun) 

bes^rnya tunjangan tersebut 19 x aaii total.

e. Pevnbenan Hak Cuti.

Yana diberikan keoada tenaga keria wanita karena ftann 1. 

atsupun melahirkan. 

t. Tun langan Istri.

Yana diberikan kepada istri tenaga kerja sebesar 5% 

dari gaji pokok suami.
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g. Tumangan Anak.

Yang diberikan dengan ketentuan maksimum 3 anak dan 

usia maksimum 21 tahun atau 25 tahun yang masih seko- 

lah.

h. Tumangan yang diberikan kepada tenaga kerja yang 

mengalami kecelakaan atau penvakit ker.ia dan sebagai- 

nya.

Pemberian jaminan sosial kepada tenaga keria yang 

mengalami kecelakaan atau penvakit akibat kerja ialah 

sebagai berikut :

a. pemberian jaminan sosial secara tunai.

Tunjangan tunai ini diberikan kepada tenaga kerja yang 

mengalami kecelakaan. menaakibatkan : 

a.i. cacad sementara.

Jaminan untuk cacad sementara ini diberikan kepada 

tenaga kerja yang tidak mampu bekeria untuk semen

tara waktu, Cacad sementara ini diperusahaan 

dialami oleh :

Katilan. dalam kecelakaan vang terjadi dilingkung

an perusahaan. Pada saat itu Katilan vang sedang 

menjalankan mesin centrifugal terkena laipoaran 

kapas basah hingga latuh. vana menaakibatkan 

tulang tangan kanan retak.

Terhadap kecelakaan keria ini. maka langkah yang 

dilakukan oleh P2K3 adalah :
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- pemenksaan oleh dokter perusahaan.

- Selanjutnya dilakukan penqobatan sampai sembuh. 

yang biaya kese1uruhannva ditanggung oleh peru

sahaan .

- pemberian Waktu istirahat bagi Katilan tersebut 

selama dia. tidak mampu beker.ia.

- dalam hal ini upah tetap dibavar penuh artinva 

tidak dipotong selarna dia tidak bekeria.

a. 2. cacad tetap-sebagian.

Jaminan ini diberikan .iika kecelakaan kerja menga- 

kibatkan hilangnya kemampuan beker.ia. karena 

kehilangan (penggunaan dari) lengan. • kaki. atau 

anggota badan lain, penglihatan mata. atau Dende- 

ngaran telincja.

Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan tersebut 

adalah :

Sudarwati. yang mengalami kecelakaan pada saat 

menialankan mesin rol kapas : akibat kecelakaan 

tersebut lengan kirinya terkena mesin rol kapas. 

akibatnva dia patah lengan kirinya.

Terhadap kecelakaan ini maka perusahaan :

- memberikan pertolongan pertama dengan membawanva 

ke PHC. Surabaya.

- perusahaan membavar ongkos Dengangkutan. pengo

batan. dan perawatan,
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- selanjutnya setelah diberikan pertolongan perta- 

ma. penderita dibawa kerumah sakit Dr. Soetomo 

untuk menjalani perawatan.

- tindakan medis yang dilakukan adalah perawatan 

medis dan amputasi.

- setelah selesai pengobatan. terdapat cacad. 

tetapi tidak menaakibatkan kehilangan anggota 

badan. maka berkurangnya fungsi dari anggota 

badan yang cacad tersebut adalah 30

a.3. cacad tetap-total.

Jaminan ini' diberikan setelah jaminan sementara

tidak mampu beker.ia berhenti. dan didasarkan pada i
penilaian medis bahwa tenaga kerja yang bersangkut 

an tidak bisa bekerja lagi selama sisa hidupnya. 

Bentuk jaminan ini berupa pensiun seumur hidup 

antara 60% - 75% dari penghasilan. Atau dapat pula 

berbentuk pembavaran sekaligus sesuai dengan 

presentase turunnya ketidak rnampuan bekerja berda- 

sarkan daftar cacad tetap.

a.4. meninggal dunia.

- Jika tenaga kerja meninggal dunia karena -fiubung- 

an keria. maka perusahaan akan memberikan tun

jangan dalam bentuk :

a. biaya penguburan. yang diberikan oleh perusahaan 

kepada ahli waris yang langsung berhak 100%.
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b. tuniangan kernat aan sebesar 1 1'2 du 1 a n aaii 

sebu1 an

c. uang oesana^n vana ketentuannva didasarkan 

oada masa keria untuk :

- samDai denaan 1 tahuri adalah 1 i/2 x aaii. 

- 1 - 2  tahun ads lan x aaii.

- 2 -  3 tahun adalah sebesar 4 i'2 x aa u .

- lebih dari 3 tahun 3 x gaii.

d. uang iasa.

vana ketentuannva didaearkan oada masa keria. 

untuk :

- 5 - 10 tahun adalah i i'2 x aaii,

- 10 15 tahun adalah x aaii.

- 15 - 20 tahun adalah 4 1/2 x gau .

- 20 - 25 tahun adalah o x aa u  .

■- lebih dari 25 tahun adalah 7  1/2 x aaii.

- Jika tenaaa ker ia rneningna 1 auma di luar hubuno 

an keria. ketentuan eama denaan vana meninaaal 

dunia Karena hub'inosn k*via.

b. P^rnberian Jaminan Sosial v/ana bento* oerawatan.

Disanioing oernbayarari turiai ru*ka unfuk tenaaa ker ia 

vana mendenta kecelakaan iuaa memoer^'ieh tunianaan oera- 

v»atan vang dapat terdiri d a n  :

- oelavanan medis. 

operasi.
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- perawatan rumah sakit.

Sehubunaan dengan itu. maka oada PD Aneka Usaha sub 

unit "KASA HUSADA" disediakan poliklinik perusahaan dan 

obat-obatan.

Terdaoat beberapa ketentuan antara lain :

- Jika tenaga ker.ia sakit taoi dapat sembuh.

maka dalam hal ini ditangam oleh perusahaan 

(baik pelayanan medis. operasi. maupun perawatan 

rumah sakit) semua biaya ditapggung oleh perusa

haan sampai tenaga ker.ia tersebut sembuh.

- Jika tenaga kerja sakit tetapi tidak dapat sem

buh. Setelah dilakukan perawatan dan pengobatan 

yang ditanggung oleh perusahaan dan ternyata 

diketahui pernvataan dokter perusahaan. bahwa 

penyakitnva tidak dapat disembuhkan. maka untuk 

ga.iinva diperlukan ketentuan :

a. 4 bulan peftama. tenaga kerja mendapat gaji 

100% terakhir.

b. 4 bulan selaniutnya. tidak sembuh tenaga kerja 

mendapat gaji 50% dari gaji terakhir.

c . Anabila sampai 4 bulan ketiga be lunw., sembuh 

juga. maka tenaaa keria diberhentlkan secara 

hormat.

Namun sampai saat m i  di PD Aneka Usaha sub unit 

'KASA HUSADA" masih be 1 urn oernah terjadi adanva penvakit
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akibat kerja. demi>.ian pula adanya tenaga ker.ia yang 

menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. (keterangan 

ini diperoleh dari Kepala Seksi Bagian Umum dan Adminis- 

trasi).

Jika ada keluarga dari tenaga kerja yang sakit atau 

mengalami kecelakaan. maka perusahaan hanva mengganti 

terbatas pada penggantian obatnva saia. Baik tenaga kerja 

maupun keluarganya untuk rnernperoleh tunjangan dari perusa

haan iika mengalami sakit atau kecelakaan maka harus 

melalui prosedur yang ditentukan oleh perusahaan. vaitu ;

1. karena dinvatakan oleh dokter perusahaan. boleh 

periksa atau berobat keternpat lain asai sesudah- 

nva dilaporkan keoada dokter perusahaan.

2. harus ada bukti pernbavaran.

Untuk keluarga dari tenaga keria vang bisa rnernperoleh 

tunianaan adalah keluarga vang sah. artinya yang namanya 

tercatat dan terdaftar df perusahaan. untuk anak dibatasi 

3 orang.

Terhadao jaminan sosial vang diberikan sebagai 

tunianaan kehamilan dengan ketentuan terhadap tenaga ker.ia 

wanita yang hamil dan dirawat di rumah sakit oememntah. 

sedanakan apabila dirawat dirumah sakit swasta tidak 

mendapat tunjangan kehamilan.

Dernikianlah realisasi dari iarrunan sosial dalam K3 

di PD aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA'*.
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P E N U T U P

1. KesJmpjjlar)
a. Berdasarkan data-data terjadinya kecelakaan keria 

di PD. Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA". maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kecelakaan keria 

tersebut disebabkan oleh :

- Tindakan manusia (tenaga keria) vana tidak 

rnemenuhi urisur kese I amatan.

- Keadaan lingkungan ker.ia yang tidak aman. 

Setelah kecelakaan kerja tersebut dikualifikasikan 

ternyata kecelakaan keria terbanyak terjadi di 

lingkunaan perusahaan karena kecerobohan tenaga 

kerja yang tidak rnemenuhi unsur keselamatan.

b. PD Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" berusaha untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit 

kerja dengan tahapan sebaaai berikut :

1. sebelum tanggal 12 Mei 1989. perusahaan tersebut 

melakukan kegiatan-kecnatan pencegahan terhadap 

teriadinva kecelakaan dan*oenvakit keria.^Jial ini 

terbukti denaan diadakanrva poliklinik perusa

haan. penyediaan alat-alat perlindunaan diri bagi

106
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tenaga kerjanva serta penataan ruang keria vang 

memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. 

Kegiatan tersebut dibawah pengawasan langsuna 

perlu dan atas imsiatif Derusahaan sendiri.

2. setelah tangga) 12 Mei 1989. untuk mencegah 

teriadinva kecelakaan keria maupun penvakit keria 

maka dimasukkan program K3 dalam kegiatan Derusa

haan. Da lari') oelaksanaan program K3 maka langkah- 

langkah yang ditpmpuh perusahaan adalah :

(a) pembentukan P2K3. vang mengembangkan kegiatan 

K3 di perusahaan. P2K3 melibatkan semua 

pihak; mulai d a n  direksi sebagai tenaga 

keria terendah. Kesernuanya diaktir'kan dalam 

kegiatan K3. Susnnan kelembagaan P2K3 terdiri 

dari Ketua. Sekretaris dan Anggoia.

(b) penyediaan sarana dan orasarana oleh perusa

haan. antara lain :

- oenyediaan alat-alat. perlindungan din.

- poliklinik perusahaan dar dokter serta 

obat-obatan.

- pembenan 1 atihan-1atlhan keselamatan 

ker ia.

- penemcatan PPPK dibeberaoa tempat.

- oernberian mot 3 vasi-rnot i vasi keoada tenaga 

kerja
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- pemberian oennaatan-perina&tan keoada 

tenaga ker.ia.

- keadaan lingkungan keria vang rnemenuhi 

svarat keselamatan dan kesehatan ker.ia.

- koordinasi vana baik dari semua oihak.

- pembinaan K t oleh UeDnaker.

c. Realisasi Program Jaminan Sosial dalam K3.

1. Jarninarr pada cacad sementara. vaitu diberikan 

kepada Katilan. Bentuknva ‘antara Lain :

(a) perawatan dan oenaobatan oleh daokter perusa

haan. biayanva ditanggung oleh perusahaan.

(b) pemberian waktu istirahat..

fet oemberian tunjangan tunai selama tidak mampu

bekerja.

2. Jaminan pada cacad tetao-sebagian. yaitu diberi

kan keDada Sudarwati. B-ntuknya antara lain :

(a) perawatan. oenaobatan dan bi#ay& penaanakutan 

kerumah sakit semuanva ditangguna oerusahaan.

(b) pemberian waktu istirahat oleh perusahaan.

\c) tunianaan tunai selama tidak marnpu bekeria.

3. Jaminan untuk tenaga ker.ia vang memnggal 'dunia. 

Tenaga ker.ia vana memnggal dunia dalam hubunaari 

keria mauoun vana meninagal dunia diluar hubungan 

keria jaminannva berupa :

(a) biaya penguburan 100* diberikan sekaligus.
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(b) tunjangan keruatian bagi ahli war is sebesar 1 

i/2 bulan gajti sebulan terakhir dibayarkan 

seka1igus.

(c) uang pesangon. dengan ketentuan didasarkan 

pada masa keria.

(d> uang jasa. dengan ketentuan didasarkan Dada 

masa kerja.

d. Peranan P2K3 dalam Jaminan Sosial adalah :

1. Misalnva : - mencegah terjadinva kecelakaan

kerja. Sehingga dengan pencegahan 

tersebut. maka pemberian jaminan 

sosial akan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan.

2. menunjiang pemberian Jaminan Sosial.

karena dengan adanva P2K3 ini. maka dalam pembe. 

rian jaminan sosial akan •ebih terkoordinir dan 

efisi en.

2. Saran-saran.

a. Dengan adanya P2K3 vang melibatkan semua pihak 

termasuk tenaga keria. hendaknya tenaga** kerjia 

benar-benar mematuhi seaala ketentuan vang dite- 

tapkan perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan 

program K3. Karena dari data kecelakaan yang 

terjadi salah satu penvebabnya adalah karena
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tenaga kerja tidak mernakai alat-alat perlindungan 

diri. Selain itu bagi pihak pengusaha sendiri. 

hendaknya memberikan peringatan-peringatan yana 

lebih keras kepada tenaga kerja yang melanggar 

ketentuan-ketentuan yana telah ditetapkan. Hal ini 

dimaksudkan agar tercipta suasana keria vang aman 

dan sehat.

b. PD. Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" hendaknya 

lebih rnembenahi din. antara lain :

- dalam memberikan laDoran ke Depnaker hendaknya 

dilakukan secara kontinvu.

- mempunvai temoat-'temoat oenyimoanan (gudang) 

tersendiri sesuai dengan barang-barang.

Misalnya i bahan kimia disimpan digudang kimia.

- mempunyai sanitasi.

- ruang persiapan produksi bebas debu.

- oenambahah ventilasi udara.

- penambahan Deralatan PMK.

c. PD. Aneka Usaha sub unit "KASA HUSADA" hendaknya 

menauoavakan oenincrkatan laminan sosial vang telah 

ada di perusahaan aoar kese.iahteraan a^keria 

terjamin kehidupannva.

d. Peranan P2K3 di nerusahaan agar ditangkatkan dan 

disempurnakan mekanisme ker-anva karena di perusa

haan peranan P2K3 belum keiihatan dan hendaknya
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susunan dara oenciui us P jK* didaf tar.kan d 

untuk mendaoatkan oenoesahan.

neonaker
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H ft m ft i I<. SOEJONC MwEKTORO Be. ?ok&.
Jnbatan i Kspala ’.‘nit 'inhz it: Air.t Ks&dhr.tan ICnsri Kuoada- 

/'ci-ionhnr.r* Basrah Ar.'skft Ugrnhn
Ri^n^rnngknn bahwa t

.v n ,.1 n i soekq masifffi kakajojo
r̂ k̂ rjftftn i Hnhftpir>/in Ur.air »T’irui?an S'-srdnta 
NIM. : C3C712652
Alftmnt t Jl. Gntong Jaya Il/lO A S-a-nbnyr.
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pinpi Dasrnh xingkat I Java p*;lni tar.ggnl ?7 Oktobsr 1?92*

Dsmikian harav ynng b'jrk̂ pontAr.̂ an rn'mjftdikan wakl’w.

i^RUBAFlAAN BATCRaK aneka usaha j 
UNIT M R  EC PaRMASI DAN aLA? IXSEILVM
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B E N T U K  
8  / 8 a . F  7

SURAT KETEKANGAN DORTER

Dciigun ini saya, ilokicr : ............................................................... ............................. ;Jabaian : ...........................................

......................................................................................................................... Mcucnmgukun dcngan scsungguhnya bahwa
-------- „ _  . 1  i .  i .  . M.  i— . . . . I  ............ .....  —  i ............ ................................... , —  | . . .■  i

una Tcnaga Kerja pcndcriD : 
la  hi a l
wior Kcpcscrluan A S T EK  *) :
mu Pcrusahaan. :

vclakaan pada tanggal

mcriksaan |>eriama langgal

m hasil pcincriksaan pcriama didapaikan 
Koadaan, icmpat dan ukuran, lukalukanya
IVrlti dirawai/bcrobal jalan sanibil bckcrju/bcrobai j'alan tidak bckcrja **)

udakan mcdis yang dilakukan

iclah selcsai pcngobatan 
Scinbuh umpa cacat.
Cacat Anaiomis(Tunjukkan juga 
pada gambnr).
Apabila icrdapal cacat icuipi lidak 
mcngukibaikan kchilangan anggauia 
banian, bcrapa proscn bcrkurangnya 
fungsi daripadaanggauta badan yang 
cacat icrscbui.
Mcmcrlukon proihcsc/ordiosc. 
Scicluh scmbuhia dapal mclakukan 
ivk^rjaan ; biasa/ringan/tak dapat 
IvKcija sama sckali**) icrhitung 
tauj;gal :

GAMBAR

tapak f  
langan I

pangkul ^  
tangan

kanan-kiri kanan-kiri

inggal mcninggal dunia :

imanyu pcrawalun / pcngobatan : d&ri tanggal s/d langgal ■

ibciikan isiirahat : dari langgal s/d tanggal

ibuai olch doktcr : Rumah Sakn/Puskcsmas/Poliklinik/Prukick Swasta **)
laimil

*). Diisi uniuk Pcscrta Asick 
•‘•O.Corci yang lidak pcrlu

kiMcrangun Tumbahan :
- Warna Pulih, Mcrah dan Mcrah Jainbu kc Kandcp
- Wania Biru dan Hijau kc Pcrum Astck sctcmpai.
- Warna Kuning uniuk arsip Pcrusaliaun.

r  (

ai K;crja scicmpai

Dokicr yang mcrawai,

Bcniuk 8/Ha. F.7 ini bcrdasarkan Kcputusan Mcnicri Tcnaga Kcrja >.KEP~51 I/MEN/1985.
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DAFTAR KECELAKAAN

AN KECELAKAAN LANJUTAN
ilaporkan paling lambat 2 x 24 Jam 
dinyaukan sembuh, cacad, atau 
;al dunia.

B E N T U K

3 /4 .F .6 .

Diisiioleh Petugas
Kandcp Tenaga Kerja : 
No. Klasifikasi ILO 
No. Kecelakaan 
Ditcrima Tanggal

ima Perusahaan 
lamat f Tilpon 
mi Utaha
smor Pendaftaran (Bentuk -  I) 
amor Sertiflkat Astek *)
Dmot Aktc Pengawasan

.r:?.A:: v ’a ujaiia urm* Jru:;jA - •
in.'tali.u, 2 / 2 3 1 5 9  WAton 
: liVS* ,\ai±'-"&vnL po bolufc/ft&nAspHfe
:p i• 0o:rx-oo2#

una Tenaga Kerja 
lamat

>  A  T 1  l i  A H *  K P A ^  8 ? |» :I P 0 0 0 9 0 B  
'S a n u V a n  lor !31o ^  X V  f l / J  ? a f h i & i  - b y *  '

:mpat dan Tanggal Kecelakaan :rD«A!ji*uA U!UT it'* j.'. KU-v'.DA J**11!

ipoian Kecelakaan Kerja Bentuk 2/F.S telah dikliimkan kc;
Kantor Departemen Tcnaga Kerja Tgl. £9 '*TU 'ii I X ?  

. Kantor Perum Astek *) , : Tgl. ^

iaya yang telah* dibayzrkan .oleh Pefusahaan ;
Biaya Pengangkutan dari tempat kecelakaan 
ke Rumah Sakit atau ke Rum&h Penderiu 
Biaya Pengobatan dan Perawatan 
Biaya Kubur
biaya Piotheu V Or.those h:

Rp, CCC#~ 
Rp.42«»JC«“
Rp.
Rp.

jnjatgan Sementara Tidak Mampu Bekerja yang telah 
bayar oleh Perusahaan, setup hah sebesar :

liari pertama s/d hari ke 120 100% x 3f- (hari) x Rp,1 
Hari ke 121 dan seterusnya 50% x •• (hari) x Rp. m*■ 
Jumlih

»Rp. ?c»ooo»» 
Rp.' ■•*!- ,,Ji

; Rp- 3C«wo^*\

omor Daftir Tunjangan (Bentuk - 7 ) :

hak yang membayar tunjangan Peruaahaan/Peruin Astek/ , , .p/7Tv>,-> . .

arm dan Damai penerima Tunjangan/Ahli Warls
Intuit Ahli Wiris deng.n D.ft.r K.luarg, Y.ng Sah) : , ,  Vaps^ - . ^  l t » .

Tcnaga Kcrja dalun Bentuk S/8a.F.7 Ditetapkan
-  Btkeiji Kembili : T*l. ^  jtf£ Vj<y» _
-• Dinyatakan Cacad Telap : Tgl. i 'w  v'<v>
- Meninggal Dunu : Tgl. fc'
Ttdak bckcrja lagi : Tgl,
- Alasan

Iraian tentang cacad tctap yang diderlla Tenaga Kerja VorlVcP. Tmttfc 0A>*T '
:rsebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter : J a i l  V ? ?

esarnya Ganti Kerugian/Tunjangan yang telah dibayarkan oleh Peruiahaan kepada 
enaga Kerja yang menderiia cacjd/Ahli Wiris : Rp. t4/*C*'0 *̂ ^

eterangan lam-lain yang perlu

Ilanya dusi oleh Peserta A»tek 
••). Corn yang tidak peilu.

L&potan Kecclakaan ini dikirim : .
- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandcp Tenaga Kcrja Setempat
- Wuni Binj dan Hijau ke Perum Astek setempat 

Warna Kuning untuk Arsip Perusahaan

O t f y
s) /*s

DibuaV'tfcnaim k«suj
/  \ 9

' '■V'
,y , ; -usabaya 

ipinaiwPerunhiin,-
a

;o ko ;Trc?aj#^ #voVo,

ntuk 3/4J:.6 ini berdaurkin Kepuiunn Menteri Tcnaga Kerja No. i P-51 l/MEN/1985
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IMI'IAK M',U:LA*AAN

RAN KECELAKAAN

dilaporkan dalam 2 x 24 jam 
i terjadinya kecelakaan

Fe rusali Jiui 
,t / Tilpon 
llsaha
r Pen dull a rail (Bcntuk 1) 
r Sertifikat Astck *) 
i Akte Pcngawasan

Tenaga Kerja 
i & No. Tilpon 
ill l.ahir/l'mur 
IYkvr|;i.in 
iafcian Perusahaan

.isilan Tenaga Kerja schari : 
ah bcrupa uang 
nberian niakan euma-cuma 
nbciian perumahnn cuma-cuma 
nberian pakaian cuma-cuma 
ijjlustlan lam-lain

mp:ii kecelukaan 
iggal kccclakaan

BENTUK 
2 .E  5.

Dilsl oleh Pttugis 
Kandcp Tenaga Ketja 
No. Klasifikasi Il.O 
No. Kecelakaan 
Diterima Tj’l.

r

jian yang jolas tentang terjadinya 
rclakjan (Jika perlu dapat ditamluh 
\b;u kcrl;is lain)

. PD, ANSCA UOiJlA .1 , ^ *

. J1  *Kr.ltnr.s Zcxc.X l-o ;1 7 - l3 .T tt]^ S & C 5 v ,'?31 !£  Surr.bryft 
: JJr.t Koai.-lir.trii r l r . t  Ten'bf.lut Kca
= l5i. , <: ra.cc35i/d ê=,
• H ? A * o o ^

KPA *)' K A T I I k hi, KPA.62ENe0tflq 
’ Mf/r.ur;! 3-cr Blclcl y l / ' l
■ r r  m V'«-- />■ ■! (taMaTa/Pcrcmpuifol**)

: Rp.2‘.r.C0#-/hn:?i
: Hp. 400,- / h r^ i
: Rp.
: Up.
;

IipciuWi:.rji.
: 13 •Tv.'i 1-nV

Rp. 3 . 2 ^ . -  

Jam : S'!CO

: Pr/ir, a-i.i; inou fcjjc.r. ponjol r,;*rj»* t 1 
1 rH)?rtX i to i l r x ip i r .

mtkan benda/zat yang mengakibatkaji 
.it/lifkj, monJnggaJ dunia.

: Kcnr. lonj.AVT̂ i ‘cr.jr.* V,f ah sehin̂ :;. jr.'tah

ibai yang diderita korban
ask an banian tubuh'yang sakit/luka

: Meninggal Dunia/Sakit/L uka-luka **)
luWi dnlran /rotric pf*dr. ewilcxr, io?£c1r.\\?,cxi tfjnfgfin 
di* Iul-liki.,’ :-r.dr. trr.g(A ktottu

mu dan Alamat Dokler/Tciiagj Medls : J ) r , 3,7,0 W H O  -  DcM or P c ru s ’f^rxUi P^'/JTT^A. tr3W7*
ng jnemberikdti pertolongan f r o m  : y .h  . d U l .,r „ , . , , r jj v 0 Eun;;k ;.! M t  ^ 'SO BEO M O  S u r r V j *  
ipa >ang membayar biaya angkuun, P , v
ngobatan, Perawatan 3 i l r ,5 r . f f l l  *• A tr.o ffi lr .;)£ 3 'r .£  i>ov.-la-'ilc,*

aan Pendifita setelah pemeriksaan pertania : ^ .T T T I  7 ^ m. cTCT-  ̂ *,
■ ohitt jaldii Sambil bekei|:i/udak bekeija**) **'0n **-J l i i ’cJ'f-L
ravvat di Kumah Sakit/l’viskcstnas/Poliklinik **)

Alamat

lakajn didailji dalam Iknluk No. b. Nomor :

raai, kerugian: Waktu........................... Haii/Orang, Material t  Rp.

;angan lain-lain yang perlu :----------- *--------------------------------------
• Poii'A«:-.iir, tolfji krxii sc:ktr.'<rK Miovrrn

Kcc»:-3xlcrxiii Icorjr. (Artek) sojrJc 01-0*>-I982

*) llauya untuk pcseila Astck 
**) C'oi'ci /ang tidak perlu. Dibuat dengan sesungguhnya d i: 19 2̂-

UNTUK PkRHATlAN :
1. Dalam waktu 2 x 24 jam selelali tenaga kerja meninggal dunia, atau sombuh baik 

cacad atau tidak (setelah menjaJani perawatan), perusaliaan wajib meinasukkan 
LAPORAN KLCl-LAKAAN Beutuk .V4.F.6.

.V l.apur.m Kecelakaan ini dikirim :
Wama l*utih, Merali dan Merab Jatnbu ke Kandcp Tenaga Kerja sclcmpat. 
Wurna Biiu dan Itijau ke Pcnim Astck sclcmpat.

- Wama Kuntng untuk arsip Pemsaliaan.

Pimpinan Perusahaan,

Benluk 2P5 ini l)erdajarkin Kepuiusan Men,(?rt Tenaga Ki • NO. KEP--511/MKN/1985
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| Formulir ASTfcK No , b

AfiTEX

PEN ETA PA N  JA M IN A N  K EC ELA K A A N  K E R JA  
No. : J 3 / P / l K / ? 2 ......................

Dengan ini ditetapkan .laminan Kecelakaan Kerja, berdasarkan permintaan :
PDeAnoka Usaha U n i t  K asa  Hu6ada

Perusahaan : ............................................. ..................................................... .............................................

No. Sertifikat/Pendaftaran A ST EK  *) . . . . ............................................................. dengan

Bentuk 2 F.5 Agenda Nomor ; .....................1.V 1" 1/ 71/ ? 2. ...........dan

Bentuk 3/4 F.6 Agenda Nomor : ............ .................................................................................................
_ „  K a t i l a n

atas nama Tenaga Kerja : ....................... ..................................................................................................

Nomor K P A ............................................. , ............ 82DN00089° 8 ............................ sebagai berikut :

, TU N JA N G A N  ;

1. Sementara tak rnanipu bekerja ;
2 o 196 ,66  „  65 o 900 .-

sampai 120 hart 100% x . . . .  . hari x Rp............................................... .. “  Rp....................

dari hari ke 121 B0% x .........hari x Rp.................................................. ■ Rp............ 7 ..............

2. x 60 x 30 x Rp........ 2o.i .?6 ?66, ,, . « r p. ,

3. Kem atian................................%  x 60 x 30 x Rp......................................s Rp............ *?.............

f 4. Biaya Penguburan......................................................................................3 Rp ............ "7.............

I.PEN G O BATAN  DAi\i P E R A W A T A N  :

1, Ongkos pengangki.ijn

2. Biay.) Poiigobalun •

3 Bi.iy.i Pi’i jW iit i in .................  d . m x H p ...............................................  = Rp.

= R p ..............^ ? 0 0 0 *!"

= Rp. .. k 2 'o Z 0 0 r .

A . Ja s j  Ooklur

5. Pcothesc/Ortheju

6. Pembulatan

** Rp. 

- Rp. 

= Rp. Oj;

J U M L A H - Rp. . .598^ 6S ~

Dengan huruf : L . i r a s i  .r a t u e . e.e tn b ila ? . P !1;L!u.h. f a tU B  ftn'am p u lu h
em pat rp  -

S u ra b a y a  : 0*f - Sep tem b e r ^  92

PT. ASTEK (Perjero)

Catalan :
Dengan dikeluarkan penetapan ini maka pene-
taptn no.................... tanggal.........................
tidak berlaku Jagi.

dauaug
TlNtUB
i r , B * 8 C

P P S  KEPA .LA

*1 Coret yang tidak per lu.
**) Apabila tenaga kerja muninggai dunia/caead total dan t >k mampu bekerja 

selama lamanya.
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