
BAD V 

PENUTUP

1. aealmpulan

Sistem penggajian di FT Eternit Grosik dengan 

moKjborikan di samping upah juga jaminan sosial yang ti

dak di berikan dalam bentuk uang yang dapat di bawa pu- 

lant; tetapi langsung di nikmati oleh buruh.Latar bela- 

kant, porttborian jaminan sosial yan0' lan^sung di nikmati 

oleh buruh ini karona mengingat keadaan sosial ekonomis 

buruh dengan kesadaran mengenai kesejahteraan dan kese

hatan yang masih rendah,situasi lingkun^an sekitar bu

ruh 6orta belum tercapai pemerataan pendapatan dan 

musih rondahnya pendapatan per kapita ponduduk Indone- 

faia, ,>ongan keadaan sosial ekonouiis buruh yan^ demikian 

jika janinan sosial di berikan dalam bentuk uang yang 

dapat di bawa pulang di lchawatirkan uang tersebut tidak 

untuk kesejahteraan dan kesehatannya tetapi di gunakan 

untuk ‘̂ porluan lain yang bukan kebutuhan primair,pada- 

hul iion/.ineat balian baku yang di pakai dalam proses 

prm'uk d  serta hasil-hasilnya di bufcuhkan kondisi kose- 

iust -n bux'uh yang tinggi.

fornyata dengan sistem seperti ini timbul raasa- 

laii yakni jaminan sosial yun^ di nikmati oleh buruh itu 

terlulu besar jika di bandingkan dengan upuh yanLj di 

bawa pulang untuk di nikmati oloh seluruh keluarganya.
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.-arena itu porusahaan keinudian moncoba mencari keseim- 

bangan agar penghasilan yang di peroleh buruh dapat pu

la di nikraati oleh anggota keluarganya dengan memporlu- 

h l pemberian jaminan sosial yang tidak hanya di nikmati 

oleii 6i buruh saja tetapi juga di tujulcan untuk keluar- 

_anya serta di tujukan untuk keperluan jangka panjang. 

Denman sistem ini niemang terlihat jaminan sosial itu 

leblh besar imbangannya daripada upah yang di bawa pu- 

lun;; tetapi terasa penghasilan itu juga di nikmati oleh 

an^-ota keluarga si buruh. sorta dapat menjamin untuk 

‘̂epi.atian pondapatan dalam jangka panjang.

ii&laupun totap terasa iaibangan jaminan sosial 

itu terlalu beaar daripada upah yang di bawa pulang,di- 

rt'ksi :T Kternit Gresik mwnpunyai kebijaksanaan tetap 

M«?lak»< uakan sisteai penggajian yang telah di laksanalcan 

srlatiia ini dan tidak akan memberikan jaminan sosial da- 

lar.i ^O’n.uk uang yang dapat di bawa pulang seperti yang 

di Iik vinahan di beberapa perusahaan di Jepan0«IrL' Kter- 

nit lire .Ik lieiitjutm.iakan kes©jahteraan dan keueliat.̂ n bu- 

ruH.,bê ' it i keluarganya sebab bila buruh sehat ia dapat 

rn 1. ‘ u\u?i <,riorjaannya dan bila keluarganya terjamin

~ = t. t^an dan kosehatannya akan mompen^ aruhi kete- 

nan^an dan ke^airahan buruh dalam molakukan pc?kerjaan*0 

nya sohinjx'a akan tercapai penin^kutan produkfcifitas. FT 

Lternit Gresik inonjatagi masalah ini secara Indonesia
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sesuai dengan keadaan sosial ekonomis buruh di Indone

sia dan sesuai dengan lubun^an perburuhan Pancasila se- 

bab perusahaan melakukan us*,iia-usaha yang menuju ke a- 

rah porbaikan dengan mengan jap buruh sebagai partner 

dalam proses produksi sehin;;ga wajar jika kepada mereka 

di berikan perlindungan terhadap kesejahteraan atau ja

minan sosialnya yang di tujukan bagi buruh pada saat 

bekerja,untuk keluarganya serta untuk jangka panjang 

i:una menghadapi usia lanjut atau pensiun.

2.6aran

[Iendaknya direlcsi PT Eternit Gresik tetap mem- 

pertahankan sistem penggajian dengan fasilitas ja.ninan 

sosial yang besar dan tidak berupa uang seperti yang 

telah di laksanakan karena mengingat kondisi sosial 

ekonomis buruh di Indonesia khususnya buruh PT Eternit 

ureaik.Pemberian jaminan sosial yang semaksimal mungkin 

;e.iuai dengan batas-bata3 kemampuan perusahaan di ha— 

rapkan dapai? memperbaiki kesejahteraan dan kesehatan 

buruh beserta keluarganya.

Dalam hal pro ;ratn pensiun hendaknya di pikirkan 

aL;ar buruh dapat memilih untuk caen^ikuti program pensi

un atau tidak berkenaan dengan iuran dari buruh sebesar 

x dari gaji,sebcib sebagai suatu perusahaan svasta a- 

aing memungkinkan bagi buruh bekerja di perusaiiaan itu 

sebagai batu loncatan untuk bekerja di perusahaan lain,



t>a ;i buruh wanita mungkin hanya bekerja sebentar dan 

tidak bekerja lagi setelah menikah. atau buruh sudah 

menpunyai rencana tersendiri dengan uangnya sohingga 

jika ia harus ikut program pensiun dengan iuran sebesar

3, dari gajinya ia akan di rugikan dengan peraturan 

pensiun tersebut.


