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BAB I 
PEKDAHUIiUAR

1* Permasalahan : Latar Belakang dan Bumusannya
Hubungan kerja antara buruh dengan majikan dalam 

suatu perusahaan dilandasi adanya perjanjian kerja* 
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 
yang satu yaitu buruh. mengikatkan diri untuk bekerja - 
pada pihak lain yakni majikan dalam waktu tertentu de
ngan menerima upa dan pada pihak lain majikan mengikat- 
kan diri untuk mempekerjakan buruh. dengan membayar upahl 

Berdasarkan perjanjian kerja lahirlah hubungan - 
kerja yang berupa hak dan kewajiban baik bagi buruh. mau- 
pun majikan* Salah satu hak buruh untuk mendapatkan ja- 
mi nan sosial eekaligus merupakan kewajiban bagi majikan* 
Timbulnya kewajiban memberikan jaminan sosial dalam su
atu perjanjian kerja merupakan suatu upaya untuk mewa - 
jibkan seorang pengusaha meningkatkan kesejaht era an bu- 
ruh sekaligus mengangkat derajat buruh sesuai dengan - 
harkat dan martabat manusia pribadi. Hal ini bila dipei*- 
hatikan dalam berbagai kasus perburuhan acap kali buruh 
masih dianggap sebagai salah satu faktor produksi sajaf 
yang tidak ada bedanya dengan mesin yang dipergunakan 
dalam proses produksi. Buruh belum dipandang sebagai - 
manusia pribadi yang mempunyai harkat dan martabat se
bagai manusia.

1
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Pengakuan harkat dan martabat tersebut penting 
sekali, karena tanpa adanya pengakuan dan sifat ini pe- 
ngusaha akan mudah sekali mengambil tindakan terhadap - 
bxtruh akibat kesalahan maupun di luar kesalah.an buruh - 
sendiri* Tanpa adanya pengakuan harkat dan martabat ter- 
sebut juga akan membawa pengaruh tidak adanya pengharga- 
an terhadap basil kerja sebab timbul anggapan hasil ker- 
ja itu telah dibeli dalam bentuk upah, apalagi untuk me- 
mikirkan jaminan sosial untuk kesejahteraan buruh dan . 
keluarganya tentu tidak terpikirkan lagi.
Monurut E. Subekti ;

"Perjanjian kerja antara seorang buruh dan majikan di - 
tandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji ter- 
tentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di- 
peratae (bahasa Belanda 'dientverhoudding') yaitu suatu 
hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan)ber- 
hak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati - 
oleh yang lain (buruh) 2

Hemat saya pengertian perjanjian kerja dalam hal 
ini menerbitkan kedudukan yang lebih kokoh pada pihak - 
majikan karena adanya hubungan diperatas sehingga menim- 
bulkan wewenang yang besar kepada majikan.

Hubungan kerja antara buruh dengan majikan seha- 
rusnya dijalin saling pengertian akan hak dan kewajiban 
masing-masing, dapat kerja sama dengan baik tidak ada - 
pandangan satu pihak sebagai mesin kerja dipihak lain -
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sebagai pemilik perusahaan, melainkan merupakan teman 
seperjuangan didalam proses produksi sebagai satu per- 
wujudan azas partnership.^

Berkaitan dengan azas partnership itu bagi buruh 
perlu ditunjang adanya jami nan sosial baik yang diatur 
pada pelbagai peraturan perundang-undangan maupun per -

Aaturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama. 
Diantaranya apabila buruh menderita sakit majikan wajib 
memberikan tunjangan perawatan dan pengobatan begitu - 
juga majikan memberikan tunjangan kepada buruh apabila 
dalam dan atau karena menjalankan kerja mendapatkan ke- 
celakaan* Sebenamya pemberian jaminan sosial dapat di- 
berikan melalui dua cara : (a) dapat diberikan sendiri 
oleh majikan; (b) dapat pula dilimpahkan pada pihak lain* 
Seperti Peraturan Pemerintah Romor 33 Tahun 1977 Tentang 
Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang telah mengatur pelimr- 
pahan kewajiban majikan memberikan j ami nan sosial beralih 
dari perusahaan kepada Perusahaan Umum Aauransi Sosial - 
Tenaga Kerja (Perum Astek).

Terlepas dalam bentuk yang mana jaminan sosial 
itu diberikan, maka masalah jaminan sosial saya anggap 
sebagai salah satu aspek perjanjian kerja yang sangat - 
penting. Jaminan sosial selain mampu menimbulkan kegai- 
rahan kerja karena karyawan meraBa lebih mantap, bebas

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI SALAH 
SATU ASPEK PERJANJIAN KERJA DI PT 
VYCARIS LAMONGAN

AHMAD ABDULMUKTI



4

dan a man dalam melakukan pekerjaan juga menyangkut masa 
depan buruh.

Untuk melihat sampal sejauh mana pelaksanaan ja- 
minan soaial sebagai salah satu aspek perjanjian kerja 
saya mengambil lokasi di PT. Vycaris Babat, Lamongan.
Ada pun permasalahannya sebagai berikut s (a) ipakah PT. 
Vycaris dalam memberikan jaminan sosial kepada buruh - 
yang tertimpa keeelakaan kerja sudah sesuai dengan per- 
aturan yang berlaku ? (b) Apakah buruh mengalami kesu-* 
litan dalam merealisir hak jaminan soaialnya ?

2* Pen.jelasan Judul
Judul, Pelaksanaan Pemberian Jami-nan Sosial se

bagai Salah Satu Aspek Per.jan.1ian Ker.ja di PT. Vycaris 
Lamongan. saya maksudkan sebagai suatu problem atau per- 
soalan yang timbul sehubungan dengan jaminan sosial. 
Aspek perjanjian kerja merupakan sesuatu yang terkait 
bahkan melekat sebagai suatu kewajiban bagi majikan - 
pada suatu pembentukan perjanjian kerja* Persoalan ja
minan sosial yang saya bahas sebagai suatu persoalan - 
mengenai realisasi atau perwujudan dari pada aspek per
janjian kerja tersebut sewaktu timbul keadaan dimana ma
jikan harus membayaraya karena adanya suatu keeelakaan 
kerja yang mengakibatkan buruh tidak mampu melakukan -
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kerja diluar kesalahannya. Permasalahan tersebut saya 
ambil dari kasus yang terjadi pada PT. Vycaris sebagai 
obyek pembahasan.

Jadi, secara -fcegas dan singkat judul dirmika da
pat diartikan sebagai suatu studi lapangan mengenai - 
masalah pemberian jaminan sosial pada suatu kecelakaan 
kerja baik persepsi pengusaha maupun buruh. terhadap - 
masalah tersebut.

3* Ala8an Pemilihan Judul
Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima 

pihak buruh. diluar kesalahan tidak melakukan pekerjaan. 
Dengan deznikian jaminan sosial disatu pihak menjamin - 
kepastian pendapatan sedangkan dipihak lain merupakan 
kewajiban yang menyangkut beban keuangan. KeAdaan itu 
menimbulkan banyak kemungkinan, pandangan maupun tang- 
gapan yang berbeda dari buruh dan pengusaha apabila be- 
nar-benar ter jadi keadaan buruh tidak melakukan pekerja 
an diluar kesalahan seperti mengalami kecelakaan kerja, 
Tetapi terlepas dari adanya pandangan yang berbeda itu 
hubungan kerja merupakan proses kelanjutan dari adanya 
perjanjian kerja yang menyangkut aspek-aspek seperti : 
syarat-syarat kerja, upah, jaminan sosial dan disiplin 
melakukan kerja.

Berangkat dari pandangan tersebut diatas saya -
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menjadi tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul 
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial sebagai Salah - 
Satu Aspek Perjanjian Kerja di PT. Vycaris dengan ala- 
san : (a) ingin mengetahui lebih jauh tentang adanya 
kemungkinan pandangan yang berbeda terhadap masalah 
jaminan sosial itu dalam kenyataan. (b) melihat kedtt- 
dukan buruh yang lemah jika diband lug.' majikan saya - 
menjadi tertarik pula untuk melihat apakah buruh me- 
ngalami kesulitan dalam memperoleh hak jaminan sosial 
pada suatu keeelakaan kerja keadaan tidak mampu bekpr- 
ja diluar kesalahannya dalam hal ini saya pilih kasus 
di PT. Vycaris sebagai obyek studi.

4. Tujuan Penulisan
Setiap karya tulis disusun pasti dengan maksud 

atau tujuan tertentu, namun khusus karya tulis yang - 
berupa skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemberian Ja- 
■minan Sosial Sebagai Salah Satu Aspek Perjanjian Kerja 
di PT. VycarjB ini saya susun dengan tujuan sebagai - 
berikut : (a) sebagai upaya untuk melatih diri didalam 
menguraikan suatu pendapat, ide, maupun gagasan dalam 
bentuk tulisan yang sistematis; (b) mengetahui lebih 
jauh mengenai masalah jaminan sosial baik menurut teori 
maupun pelaksanaannya dalam praktek atau dengan kata - 
lain mengadakan studi banding guna mengetahui sampai -
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sejauh mana hak buruh untuk memperoleh jaminan sosial di- 
dalam suatu keeelakaan kerja; (c) memenuhi tugas akhir - 
dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga Surabaya, sebagai salah satu syarat untuk mea- 
peroleh gelar Sarjana Hukum.

5. Metodologi :
(1 ). Pendekatan Masalah

Untuk mendekati masalah dalam skripsi ini, saya 
lakukan pendekatan secara deskriptif. Pendekatan deskrip
tif yaitu dengan memaparkan dan melakukan pembahasan ter- 
hadap fakta yang ada mengenai keeelakaan kerja yang ada - 
di PT. Vycaris. Kemudian saya lakukan juga pendekatan so- 
siologis yaitu melakukan pembahasan terhadap lingkungan 
masyarakat, dalam melaksanakan peraturan perundangan khu- 
susnya yang mengatur masalahr-masalah perburuhan.
(2). Sumber Data

Sumber data yang saya pergunakan meliputi data ke- 
pustakaan dan data lapangan di PT. Vycaris Lamongan.
(3{. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam prosedur pengumpulan data, saya pergunakan 
studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi ke pus taka an 
meliputi buku, majalah dan surat kabar yang ada hubungan- 
nya dengan skripsi ini, sedangkan studi lapangan berupa 
hasil wawancara langsung dengan Kepala Kant or Departemen
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Tenaga Kerja dan dengan Pimpinan PT. VJfcaris, mengenai 
kasus M. Asyim.

Pengolahan data dilakukan dengan membahas hal - 
hal yang berhubungan dengan aspek hukum, sosial dan eko- 
nomi kemudian diuraikan, disusun serta dijelaskan secara 
sistematis, sehingga merupakan data konkrit yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
(4). Analisis Data

Dalam menganalisa data saya pergunakan metode 
komparatif artinya membandingkan antara XJndang-undang 
yang mengatur mengenai pemberian jaminan sosial dengan 
kenyataan yang ada dalam praktek. Kemudian saya perguna
kan metode analis yaitu menarik kesimpulan dari masalah 
yang timbul dalam praktek setelah menghubungkan dengan 
teori yang ada.

6. Pertamggung.jawaban Sistematika,
Pendahuluan saya letakkan dalam bab I sebab saya 

bermaksud mengajak para pembaca untuk terlebih dahulu me
ngenai permasalahannya, ruang lingkup pembahasan, cara - 
dan upaya untuk menjawab permasalahan yang timbul sebelum 
memahami materinya. Bab ini saya menguraikan la tar bela—  
kangnya, perumusan masalah, dan penjelasan judul, serta—  
pedoman kerja yang berupa metodologi.
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Ketentuan mengenai pemberian jaminan sosial saya 
letakkan dalam bab XX karena setelah mengetahui sekali- 
an mengenai jaminan sosial pada bab pendahuluan maka 
pembahasan berikutnya akan menyangkut permasalahan ba- 
gaimana dan upaya a pa untuk menuntut pemberian jaminan 
sosial supaya dapat terealieir. Jadi, bab ini mengurai- 
kan ten tang pengaturan hukum mengenai kewajiban memberi- 
kan jaminan sosial, keeelakaan kerja di PT. Vycaris yang 
mengakibatkan keharusan majikan memenuhi jaminan sosial, 
serta teknik pemberian jaminan sosial itu sendiri.

Pada bab III saya bicarakan mengenai mengapa dan 
kapan gugurnya hak menuntut jaminan sosial pada kecelakar* 
an kerja. Bab ini dimakeudkan untuk memperjelas bab sebe- 
lumnya yakni walaupun jaminan sosial itu dijamin oleh un- 
dang-undang sebagaimana diurakan pada bab II tetapi rea- 
lisasinya mengenai batas-batas waktu flan,faktor lain yang 
perlu diperhatikan para buiruh yang mengakibatkan hak itu 
gugur.

Untuk melengkapi pembahasan mengenai masalah jami
nan sosial ini saya pandang perlu untuk meninjau keadaan 
dalam praktek, agar dapat diketahui sampai sejauh manakah 
realisasi hak buruh untuk memperoleh jaminan sosial dalam 
keeelakaan kerja. Oleh karena itu pada bab IV ini saya 
tulis mengenai keterbatasan pemberian jaminan sosial yang
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menguraikan keadaan di PT# Vycaris yang menyangkut per- 
bedaan persepsi antara buruh dan majikan serta realisasi 
jaminan sosial itu di PT. Vycaris.

Pada akhirnya uraian dari ke empat tab diatas 
saya rasa cukup untuk memahami masalah pelaksanaan pem- 
berian jaminan sosial sebagai salah satu aspek perjanji- 
an kerja khususnya di PT. Vycaris. Skripsi ini saya tu- 
tup pada bab V dengan menarik kesimpulan dan memberikan 
beberapa aaran pemecahan agar keadaannya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata. Cet. XI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979*

/ i .  Subekti, Aneka Per.1an.iian. Cet. VII, Alumni,- 
Bandung, h. 58.

3Ibid.

^Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan 
Kerja, Get. IV, Djambatan, Jakarta, h. 16.
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BAB IX
KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL

1 • Dasar Yuridia Mengenai Kewa.jiban Memberikan Jam-inan 
Sosial

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selan- 
jutnya disingkat KUH Perdata) telah mengatur mengenai 
kewajiban majikan untuk memberikan jaminan sosial.
Pasal 1602 w ayat (1) KUH Perdata mewajibkan majikan 
untuk mengatur dan memelihara ruangan beserta alat yang 
ada didalamnya dimana disitu majikan mempekerjakan buruh 
Apabila kewajiban pada pasal 1602 w tersebut dilalaikan, 
maka majikan diwajibkan memberikan ganti kerugian kepada 
buruh, apabila dalam melakukan pekerjaan buruh menderita 
kerugian. Pasal 1602 w ayat 3 KUH Perdata mewajibkan ma
jikan untuk memberikan ganti rugi kepada buruh, jika da
lam melakukan pekerjaan buruh mendapat luka.
Selanjutnya majikan diwajibkan pula memberikan tunjangan 
kepada ahli waris apabila dalam melakukan pekerjaan buruh 
mendapatkan keeelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Apabila majikan dapat membuktikan tidak dipenuhi- 
nya kewajiban yang ditentukan dalam pasal 1602 w ayat (1) 
KUH Perdata karena keadaan memaksa serta keeelakaan buruh 
akibat kesalahan buruh sendiri maka ketentuan tersebut di 
atas tidak berlaku.

11
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Pada pasal 1602 x KUH Perdata diberikan lagi su
atu perlindungan atau jaminan bagi buruh yang tinggal 
pada majilcan kemudian menderita sakit, maka majikan wa- 
jib memberikan perawatan dan pengobatan yang pantas. 
Kewajiban majikan ini berlangsung untuk jangka waktu 
paling lama 6 minggu, Kewajiban majikan ini tidak ber- 
laku apabila sakit atau kecelakaan ini terjadi akibat 
kesengajaan buruh sendiri atau akibat cacat badan sejak 
semula artinya diderita buruh sejak saat membuat perse- 
tujuan, Hal ini majikan berhak menuntut kembali biaya 
yang telah dikeluarkan guna perawatan buruh apabila ter- 
bukti sewaktu membuat persetujuan dengan sengaja buruh 
telah memberikan keterangan-keterangan palsu kepada ma
jikan, Setiap perjanjian yang diadakan atau sekiranya 
akan mengakibatkan kewajiban majikan ini dikecualikan 
menjadi batal.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 
Tentang Kecelakaan Kerja pada prinsipnya juga memberi
kan perlindungan kepada buruhf Undang-undang ini mewa- 
jibkan majikan untuk memberikan tunjangan kepada buruh, 
apabila buruh mendapatkan kecelakaan kerja,
Pada pasal 11 Undang-undang Homor 33 Tahun 1947 ditetap 
kan b'ahwa majikan diwajibkan memberi uang tunjangan ke-

5pada buruh yang karena kecelakaan :
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a. sementara tidak mampu bekerja, uang tunjangan 
karena ini besarnya sama dengan upah. sehari 
untuk tiap hari, terhitung mulai pada hari bu
ruh tidak menerima upah lagi, baik penuh mau- 
pun sebagian, dan dibayar paling lama 120 hari. 
Jikalau sesuaah 120 hari buruh itu belum mampu 
bekerja maka uang tunjangan demikian itu diku- 
rangi menjadi 50# dari upah sehari untuk tiap 
hari dan dibayar selama buruh tidak mampu be
kerja.;

b. selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian s 
uang tunjangan ditetapkan sekian persen dari 
upah sehari untuk tiap hari menurut daftar yang 
dilampirkan pada Undang-undang ini, dimulai se- 
telah pembayaran uang tunjangan yang dimaksud 
pada a berakhir dan dibayar selama buruh tidak 
mampu bekerja sebagian ;

c. bercacat badan selamanya yang tidak disebut da
lam daftar lampiran undang-undang ini ; 
banyaknya persenan dari upah sehari itu ditetap
kan oleh pegawai pengawas dengan perse tujuan 
dokter penasehat didaerah keeelakaan itu terjadi; 
Jika terdapat perselisihan paham dalam menetapkan 
besarnya persenan itu, maka Menteri Perburuhan 
menetapkannya dengan mengingat pertimbangan Men
teri Kesehatan ten tang hal itu ;

d. selamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan 
karena itu sekali-kali tidak dapat lagi menger- 
jakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat upah 
yang biasa sebelum buruh itu mendapat keeelakaan 
uang tunjangan karena itu besarnya 50# dari upah 
sehari untuk tiap hari dan jumlah itu ditambah 
menjadi 70# jika keeelakaan itu menyebabkan buruh 
terus-menerus memerlukan pertolongan orang lain ; 
Tunjangan itu dimulai setelah tunjangan yang di - 
maksudkan pada sub a ayat ini berakhir dan diba- 
yarkan selama buruh tidak mampu bekerja sama se
kali.
'Hemat saya perlindungan kepada buruh menurut Un
dang-undang Nomor 33 Tahun 1947 lebih kuat diban
ding KUH Perdata.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 ganti rugi karena 
keeelakaan kerja didaBarkan atas tanggung-jawab majikan atas
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kerugian yang ter jadi di perusahaannya„ Jadi pemberian 
ganti rugi dipandang sebagai resiko menjalankan perusa
haan.

2. Kecelakaan Ker.ja yang ter.iadi di PT. Vycaris
Buruh melakukan pekerjaan pada hakekatnya bertu- 

juan untuk mendapat penghasilan yang cukup untuk membi- 
ayai kehidupannya bersama dengan keluarganya.
Jadi merupakan upaya mencapai kehidupan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan yakni suatu sosok kehidupan 
yang didasarkan dan dijamin oleh Undang-undang Dasar - 
1945 pasal 27 (2).

Selsma buruh melakukan pekerjaan ia berhak atas 
pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan 
keluarganya dan selama itu pula majikan memang wajib 
membayar upah itu. Sebaliknya bila buruh tidak melaku
kan pekerjaan pada dasarnya ia juga tidak mendapat peng
hasilan. Dalam beberapa hal saja buruh tidak melakukan 
pekerjaan akan tetapi masih menerima penghasilan karena 
adanya alasan tidak dapatnya melakukan pekerjaan terse
but. Keadaan tidak melakukan pekerjaan itu# misalnya 
dapat disebabkan karena ia tidak mampu me la kukannya, di- 
karenakan sakit, mendapat kecelakaan, mendapat cacat a- 
tau disebabkan usia tinggi. Hal ini ada kalanya hubungan 
kerjanya telah berakhir dan adakalanya pula hubungan ke*-
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kerjanya diteruskan walaupun buruh tidak melakukan pe
kerjaan*

Upah buruh pada umumnya tidaklah sedemikian ti- 
ngginya sehingga buruh (dalam hal ini M. Asyim) dapat 
menyimpan sebagian untuk membiayai kehidupannya selama 
atau pada waktu ia tidak menerima penghasilan karena 
tidak melakukan pekerjaan*
Sejak permulaan usaha terpenting bagi buruh dan wadah 
organisasinya sebagai usaha untuk mendapatkan jaminan. 
sosial, yakni mendapat pembayaran juga pada waktu ia

g
diluar kesalahannya, tidak melakukan pekerjaan.

Keadaan itu pemah terjadi di PT. Vycaris Lamo- 
ngan, sebuah perusahaan yang mengolah bahan dan alat - 
alat cosmetika. Sebagai akibat kecelakaan kerja yang 
diderita oleh buruh yang bemama M. Asyim, umur 34- ta- 
hun, bertempat tinggal di Babat Lamongan, yang bekerja 
dibagian unit pengolahan, maka ia menjadi cacat pada 
tangan sebelah kanan. Peristiwa kecelakaan kerja ter
sebut terjadi pada tanggal 6 Juli 1984. Pada waktu M.- 
Asyim sedang melewati pintu unit pengolahan dan tanpa 
sepengetahuannya saat itu tutup ketel uap yang berada 
di ruang tersebut membuka dan menyemburkan uap yang 
sangat panas. Gas yang sangat panas ini menyengat bagian 
kanan tubuh M. Asyim sehingga kulit tubuh bagian kanan 
M. Asyim terkelupas.
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Sebagai tindakan penyelamatan M. Asyim kemudian 
dibawah ke rumah sakit terdekat untuk memperoleh perto- 
longan pertama dan pengobatan. Akibat dari keeelakaan 
kerja ini menyebabkan M. Asyim menjadi cacat pada bagi- 
an tubuhnya yaitu tangannya sebelah kanan, sehingga de
ngan terjadinya keeelakaan ini M. Asyim berhak untuk 
mendapatkan jaminan sosial yang berupa ganti kerugian 
atau tunjangan dari PT* Vycaris.

Mengingat sebagai akibat keeelakaan kerja terse
but M. Asyim tidak sampai meninggal dunia, _akan tetapi 
hanya menderita sakit kemudian berakibat cacat maka ber- 
dasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 
pasal 2 ayat (1 ) point 3 maka kepada majikan diwajibkan 
untuk memberikan tunjangan.

Mengingat pula bahwa M. Asyim pada kenyataannya 
hanya menderita sakit dan berakibat cacat, maka menurut 
pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 ganti kerugi-

7an yang dapat diterima ada 2 macam yaitu :
(1 ) biaya pengangkutan buruh yang mendapat keeelakaan 

ke rumahnya atau ke rumah sakit ;
(2) biaya pengobatan dan perawatan, termasuk biaya 

pembelian obat-obatan dan alat pembalut sejak ke- 
celakaan terjadi sampai berakhimya keadaan se
mentara tidak mampu bekerja.
Selanjutnya andaikata keeelakaan tersebut menga- 

kibatkan kematian bagi M. Asyim, maka berdasarkan pasal 
1 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 kewajiban mem-
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bayar ganti kerugian berlaku terhadap keluarga yang di- 
tinggalkannya.

Pada kasus M. Asyim tersebut pihak PT. Vycaris 
tidak perlu mengeluarkan ganti rugi atas biaya pengang- 
kutan karena pengangkutan M. Asyim ke rumah sakit telah 
dilakukan oleh perusahaan sendiri.

3. Cara Pemberian Jaminan Sosial pada Kecelakaan Ker.ja 
Cara pemberian jaminan sosial ini menurut pasal 

1602 x ayat (5) KUH Perdata ditentukan jaminan sosial 
dapat diberikan sendiri oleh majikan dan dapat pula di- 
limpahkan kepada pihak lain. Pelimpahan kewajiban dalam 
melakukan atau memberikan jaminan sosial ini dapat dila- 
kukan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 33 Tahun 1977, tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja. 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ma
jikan wajib mempertanggungkan buruhnya kepada Perusahaan 
Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Dalam ketentuan Umum 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 (untuk selanjut- 
nya disingkat PP* No. 33 Tahun 1977). Astek adalah sistem 
perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi resiko 
sosial secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau

ghilangnya penghasilan tenaga kerja♦
Berdasarkan peraturan tersebut maka perusahaan diwajibkan 
untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Tenaga-
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Eerja (Astek), dengan cara mempertanggungkan buruh. dalam 
asuransi keeelakaan kerja dan Asuransi Kematian, demikian 
pula program tahungan hari tua pada badan penyelenggara 
yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum 
Astek) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor- 
34 Tahun 1977.

Perusahaan yang wajib menyelenggarakan Astek diten- 
tukan lehih lanjut pada jumlah buruh yang dipekerjakan 
atau jumlah upah yang dibayarkan kepada buruh setiap bulart- 
nya. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigra- 
si dan Koperasi Nomor 116-MEN/1977 tentang peraturan tata- 
cara, persyaratan pendaftaran pembayaran iuran dan pembaya - 
ran jaminan asuransi sosial tenaga kerja, ditetapkan peru
sahaan yang mempekerjakan sebanyak 100 orang. atau lebih, 
atau membayar upah paling sedikit lima juta rupiah sebulan 
adalah perusahaan yang diwajibkan ikut serta dalam program 
Astek. Dengan demikian semua Perusahaan yang terletak di- 
luar ketentuan tersebut untuk sementara belum terkena wajib 
asuransi, sehingga jaminan itu dapat dilaksanakan menurut 
kebijaksanaan perusahaan.

Astek mengatur pula mengenai tabungan hari tua di- 
samping jaminan sosial. Tabungan ini dimaksudkan untuk mem
berikan bekal uang pada hari tua dan pembayarannya hanya 
dapat dilakukan apabila buruh berhenti bekerja karena telah
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mencapai usia 55 tahun atau cacat total dan tetap sehi
ngga tidak dapat berpenghasilan. Bagi buruh yang mening- 
gal dunia sebelum usia 55 tahun, tabungan hari tua diba- 
yarkan. kepada ahli warisnya.

Lahimya peraturan tentang Astek mengakibatkan 
tidak berlakunya Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 15 
Tahun 1957 jo, Nomor 3 Tahun 1964 dan Nomor 3 Tahun 1967 
Tentang Pemberian Bantuan/Tunjangan kepada Buruh dan Ke
luarganya dalam hal sakit, hamil, bersalin atau meninggal 
dunia, Mula-mula dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Koperasi tanggal 5 September 1957 Nomor 
KEP-90/MEN/1977 tentang perburuhan Yayasan Dana Jaminan 
Sosial, yang mengesahkan pembubaran yayasan tersebut oleh 
pengurusnya dan mengesahkan pembubaran yayasan tersebut 
oleh pengurusnya dan mengesahkan pula pengalihan tanggung 
jawab program asuransi kecelakaan kerja yang dilaksanakan 
oleh Yayasan itu kepada Perum Astek,

Akhirnya lahir pula Keputusan Menteri Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Koperasi (Nakertrans) tertanggal - 
27 Desember 1977 Nomor KEP-118/MEN/1977 Tentang Pe- 
ngaturan Pengalihan Program yang diselenggarakan Ya
yasan Dana Jaminan Sosial kepada Perum Astek, dimana 
ditetapkan bahwa disamping pengalihan program yang 
diselenggarakan yayasan tersebut, Perum Astek diwa- 
jibkan pula untuk menyelesaikan program-program yang 
telah diselenggarakan Yayasan, 10
Dimuka telah dinyatakan penyelenggaraan program 

Astek adalah merupakan kewajiban, Kewajiban ini ditekan-
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kan oleh oleh PP. Nomor 33 Tahun. 1977 pada pasal 3 ayat
(1) yang menentukan sebagai berikut :

Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program 
Asuransi Sosial Tenaga Kerja baik dengan memper
tanggungkan buruh yang bekerja dalam suatu ikatan 
kerja dengan perusahaan dalam program asuransi ke- 
celakaan kerja dan asuransi kematian maupun meme- 
nuhi kewajibannya program Tabungan Hari Tua kepada 
badan penyelenggara maka setiap perusahaan harus 
mengansuransikan buruhnya.
Dengan adanya perjanjian pertanggungan antara pe

rusahaan dengan Perum Astek maka kewajiban memberikan ja- 
minan sosial beralih dari perusahaan kepada Perum Astek. 
PT* Vycaris Cosmetik Lamongan pada kenyataannya mempeker
jakan lebih dari 100 orang buruh oleh karena itu dengan 
Keputusan Menteri Nakertranskop No* 116-MEN/1977 wajib 
mempertanggungkan buruhnya kepada Perum Astek. Jadi hemat 
saya keikutsertaan PT. Vycaris dalam Astek bermanfaat se
kali dalam kasus M. Asyim, karena ganti rugi yang harus 
ditanggungnya dapat dimintakan rujukan kepada Perum Astek.

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan-Undan^-undan^z: dan 
Peraturan-peraturan. Djambatan. Jakarta. 13&2 
(selanjutnya disingkat Imam Soepomo I), h* 4-26.

^Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan. D.jambatan 
Jakarta, 1980, (selanjutnya dislngkat Imam Soepomo II), 
Oet. Ill, h. 128.

^Imam Soepomo I, Op* Cit.. h. 425.
8Ibid. h. 427.
QImam Soepomo II, Op* Oit*. h. 145.
10rbia. h. 147.
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BAB III
GUGURNYA HAK UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN SOSIAL

1 • Hak untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Gugur. Akibat Pe- 
ngaruh Faktor pada Buruh Sendiri atau Keluarganya.

Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor-
33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja ditentukan :

Buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluargg yang di- 
tinggalkannya gugur haknya untuk menerima tunjangan 
berkala selama mereka menjalani hukuman penjara yang 
lamanya 3 bulan atau lebih*
Demikianlah pula selama mereka ditempatkan dirumah 
pendidikan anak-anak nakal yang didirikan oleh peme
rintah.

Jadi faktor dipenjara itu ada pada pihak buruh atau pihak 
ahli warisnya yang berhak menerima. Menurut pasal 15 ayat
(3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tidak perlu dipeima- 
salahkan sebab apa buruh dipenjara, tidak perlu ada kait- 
annya dengan hubungan atau kecelakaan kerja.

Hal ini yang dipermasalahkan bilamana hak untuk me- 
nuntut jaminan eosial itu gugur. Dalam kasus diatas apa
bila buruh yang bemama M. Asyim setelah mendapat kecela
kaan kemudian ia tidak mampu bekerja untuk beberapa waktu 
lamanya, maka sejak M. Asyim mendapatkan kecelakaan kerja 
ia berhak atas uang tunjangan sesuai dengan pasal 11 ayat
(1) a Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 sebagai berikut :

sementara tidak mampu bekerja : uang tunjangan karena 
ini besaraya sama dengan upah sehari untuk tiap hari;
terhitung mulai pada hari buruh tidak menerima upaK 
lagi, baik penuh maupun sebagian, dan dibayar paling 
lama 120 hari. Jikalau sesudah lewat 120 hari buruh 
itu belum mampu bekerja maka uang tunjangan demikian

21
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itu dikurangi menjadi 50fr dari upah sehari untuk tiap 
hari dan dibayar selamaburuh tidak mam'pu~beker.ia> 
(garis bawah dari saya)

Jadi, untuk kunan waktu 3 bulan pertama buruh tidak mampu
bekerja ia masih berhak menerima tunjangan penuh artinya
besarnya sama dengan upah yang sedianya ia terima sewaktu
masih bekerja untuk tiap harinya. Waktu selebihnya 3 bulan
itu buruh masih berhak menerima tunjangan setengah dari
upah yang sedianya ia terima sewaktu mampu bekerja dan ber-
langsung selama buruh tidak mampu bekerja.

2* Lanrpau Waktu Untuk Melaksanakan Tuntutan Jaminan Sosial
Mengenai ketentuan batas waktu yang m*n£akibatkan ju-

jumya tuntutan jaminan sosial diatur dalam pasal 26 ayat-
(1) dan (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 194-7 yang menentu- 

12kan bahwa :
(1 ) hak menuntut pembayaran uang tunjangan yang berdasarkan 

Undang-undang ini gugur bagi buruh, setelah lewat satu 
tahun sejak keeelakaan terjadi dan bagi keluarga yang 
ditinggalkannya setelah lewat satu tahun sejak ia mene
rima pemberitahuan buruh itu meninggal dunia.

(2) uang tunjangan itu tidak dapat ditagih lagi, setelah 
lewat satu tahun dihitung mulai pada hari pertama sejak 
uang tunjangan dapat ditagih. Harus dipisahkan gugumya 
hak dengan cara pembayaran jangka waktu pembayaran.
Menurut ketentuan di atas terlihat bahwa apabila ke-

celakaan kerja tidak mengakibatkan kematian, maka hak untuk
menuntut pembayaran jaminan sosial gugur dalam tenggang
waktu satu tahun sejak terjadinya keeelakaan.
Apabila keeelakaan menyebabkan meninggalnya buruh, maka
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bagi ahli warisnya tersedia waktu satu tahun sejak ia me
nerima pemberitahuan menggalnya bunth, untuk melakukan 
tuntutan jaminan sosial,

Uang tunjangan ‘buruh dalam mendapatkan kecelakaan 
kerja dapat diberikan melalui dua cara yaitu dibayarkan 
sekaligus atau berkala, Apabila ganti kerugian dibayarkan 
sekaligus maka hak untuk menuntut ganti kerugian tersebut 
gugur dalam tenggang waktu satu tahun setelah pemberitahu
an tentang meninggalnya buruh, Buruh tidak sampai mening- 
gal dunia maka gugur dalam tenggang waktu satu tahun se
jak terjadinya kecelakaan, Pemberitahuan meninggalnya bu
ruh harus diberikan secepat mungkin tegasnya sesaat sete
lah buruh meninggal dunia, Pembayaran tunjangan secara 
berkala pada prinsipoya dirobah menjadi tunjangan sekali
gus#

Dalam kasus kecelakaan kerja yang menimpa M. Asyim 
pada tanggal 6 Juli 19^4, M. Asyim tidak sampai meninggal- 
dunia, maka sejak tanggal itu pula dapat dituntut ganti- 
rugi atau tunjangan, Jika setelah satu tahun sejak tanggal
6 Juli 1984 tidak dituntut maka hak atas ganti rugi men
jadi gugur, Apabila M. Asyim dalam waktu satu tahun tidak 
mengambil uang tunjangan atau ganti rugi, maka ia kehila- 
ngan haknya untuk menagih uang dimaksud, Suatu perkecuali- 
an dimuat dalam pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 33 
Tahun 1947 sebagai berikut :
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Sungguhpun waktu yang ditetapkan dalam ayat 1 dan>2 
telah lewat, pembayaran uang ganti kerugian itu da
pat juga dilakukan, apabila yang berkepentingan meza- 
beri keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh 
hakim, diluar kesalahannya tidak menuntut hak dalam 
waktu yang ditetapkan ayat 1 dan 2.

Jadi apabila kelambatan melakukan tuntutan jaminan 
sosial bukan akibat kesalahan buruh pada batas waktu yang 
ditetapkan pasal 26 ayat (1) dan (2) tidak berlaku. Dalam 
hal ini misalaya dapat terjadi apabila majikan sengaja 
tidak segera memberitahukan adanya keeelakaan kerja.
Namun untuk mewuj udkan perkecualian tersebut kenrungkinan 
akan mengalami kesulitan karena harus menempuh acara pem- 
buktian dalam proses peradilan.

Adakalanya lampaunya waktu itu diakibatkan ada ni- 
atan dari pihak keluarga buruh sendiri berakibat buruh 
meninggal dunia untuk tidak mengambil uang tunjangan.
Tidak diambilnya uang dimaksud kemungkinan adanya berba- 
gai sebab yaitu sudah tersedia biaya yang cukup atau ada
nya pandangan religius magis yang beranggapan bahwa jiwa 
seseorang itu seakan-akan dipertukarkan dengan nilai uang. 
Kecuali itu adakalanya ahli waris dari buruh yang tertimpa 
keeelakaan kerja tidak diketahui dengan pasti.

Majikan adakalanya melakukan penundaan membayar 
ganti kerugian. Penundaan ini pasal 16 Undang-undang Nomor 
33 Tahun 1947 mengatur sebagai berikut :
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Majikan boleh menunda pembayaran tunjangan dimaksud- 
kan dalam pasal 11 ayat 1 a sampai paling lama lima 
hari terhitung mulai dari kedelakaan itu terjadi, 
jikalau "buruh yang ditimpa keeelakaan dirawat tidak 
dengan perantaraan perusahaan atau jikalau belum di- 
dapat suxat keterangan dokter yang herhak, yang me- 
nerangkan bahwa buruh itu tidak dapat "bekerja karena 
ditimpa keeelakaan.

Jadi dengan penun&aan pembayaran yang diatur pasal 11 ayat 
1 a maka gugurnya hak "buruh. untuk menuntut tunjangan menja
di satu tahun dihitung dari lima hari atau hari ke enam se
telah terjadinya keeelakaan kerja, dan bagi perusahaan pe- 
nundaan pembayaran ganti rugi bertenggang waktu lima hari 
sejak pemberitahuan perihal buruh tidak dapat bekerja.

Hemat saya terjadinya penundaan ini kemungkinan ha- 
nya terjadi bila keeelakaan herakihat kematian buruh, apa
bila pihak keluarga yang ditinggalkan tidak segera mengurus 
nya.

3. Huang Lingkup Jaminan Sosial Menurut Undang-undang
Jaminan sosial pada keeelakaan kerja dapat berupa 

pemberian ganti kerugian kepada buruh yang mendapatkan ke- 
celakaan sewaktu melakukan pekerjaan atau dapat berupa tun
jangan kepada keluarga buruh yang mendapatkan keeelakaan 
dalam dan atau menjalankan pekerjaannya.

Keeelakaan kerja dapat mengakibatkan buruh sakit, 
cacat, dan meninggal dunia. Apabila keeelakaan kerja meng
akibatkan buruh menderita sakit, sebagaimana dialami oleh
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M. Asyim, maka Gndang-undang Nomor 33 Tahun 1947 pasal 10 
sub a dan sub h buruh memperoleh :
(a) hiaya pengangkutan buruh yang mendapatkan kecelakaan 
kerja ke rumahnya atau ke rumah sakit ; (b) biaya pengobat 
an dan perawatan buruh yang mendapatkan kecelakaan, terma- 
suk juga biaya pcr.Lelic.ji cli.t du- ai&t pembalut, sejak ke
celakaan terjadi sampai berakhimya keadaan sementara tidak 
mampu bekerja :
A," Kecuali berhak mendapatkan ganti kerugian maka buruh 
yang sakit karena kecelakaan kerja selama 120 hari (4 bu- 
lan) dengan mendapat tunjangan sebesar upahnya sewaktu 
mampu bekerja. Kemudian jika sampai batas waktu 120 hari 
temyata belurn mampu bekerja maka untuk seterusnya besar 
tunjangan turun menjadi 50$> dari upah sehari untuk tiap- 
tiap hari dan dibayarkan selama buruh tidak mampu bekerja 
atau masih sakit. Pemberian ganti kerugian atau tunjangan 
ini oleh majikan dapat ditunda sampai 5 hari terhitung 
terjadinya kecelakaan.

B. Adapun besamya ganti kerugian dan macam pengobatan 
eerta perawatan bagi buruh yang sakit menurut Xampiran B
Peraturan Pemerintah Nomor 33 _Tahun_ 1977 adalah sebagai-.>■ ■
mana dibawah ini
Pengobatan atau perawatan : Biaya-bjaya ( % );
1. Ongkos pengangkutan 100
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2* o b a t
3. d o k t e r
4. o p e r a s !
5. rontgen, laboratorium
6. perawatan Puskesmas, Rumah sakit

100
100
100
100
100

Umum kelas II
7. g i g i
8. m a t a 
9# la in-la in

100
100
100

C. Ruang lingkup yang kedua adalah tunjangan akibat ke
celakaan kerja apabila mengakibatkan buruh cacat.
Dalam undang-undang menetapkan besarnya tunjangan seba-

bahu kebawah
2. lengan kiri dari sendi 35 

bahu kebawah
3. lengan kanan dari atau 35 

dari atas siku ke bawah
4. lengan kiri dari atau 30 

dari atas siku kebawah
5. tangan kanan dari atau dari 30 

atas pergelangan ke bawah
6. tangan kiri dari atau dari 28 

atas pergelangan kebawah
7. kedua belah kaki dari pangkal 70 

pa ha kebawah
8. sebelah kaki dari pangkal paha 35 

ke bawah
9. kedua belah kaki dari mata kaki 50 

ke bawah
10. sebelah kaki dari mata kaki kebawah 25
1 1 . kedua belah mata 70
12. sebelah mata 30
13. pendengaran pada kedua belah telinga 40
14. pendengaran pada sebelah telinga 10
15. ibu jari tangan kanan 15
16. ibu jari tangan kiri 12
17# telunjuk tangan kanan 9

Selama-lamanya tidak mampu 
bekerja sebagianf karena 
kehilangan :

Besarnya tunjangan 
dari upah 
( dalam^ ) \

1 . lengan kanan dari sendi 40
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18. telunjuk tangan kiri
19. salah satu jari lain tangan kanan
20. salah satu |ari lain tangan kiri
2 1. salah satu ibu jari kaki
22. salah satu jari kaki lain

7
4
3
3
2

Apahila hilangnya anggota badan lehih dari satu, ma- 
ka besarnya tunjangan ganti rugi ditetapkan dengan jalan 
menjumlahkan banyaknya prosentase dari tiap-tiap anggota 
badan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 70^ dari upah se
hari.

Anggota badan yang tidak dapat dipakai sama sekali ka
rena lumpuh dianggap hilang, sedang cacat badan selama-lama- 
nya yang tidak disebut dalam daftar yang dilampirkan pada Un- 
dang-undang, maka banyak prosentase tunjangan dari upah seha
ri ditetapkan oleh pegawai dengan pertimbangan dan persetuju- 
an dokter penasehat dalam daerah terjadinya keeelakaan itu. 
Apabila terdapat perselisihan faham mengenai penetapan besar
nya prosentase itu, maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
menentukan dengan mengingat pertimbangan Menteri Kesehatan. 
Besarnya uang tunjangan ditetapkan sebesar 50# dari upah se
hari untuk tiap-tiap hari dan buruh itu dalam hidupnya sehari- 
hari terus-menerus memerlukan bantuan orang lain, maka besar
nya tunjangan dinaikkan sebesar 705& dari upah sehari.
Hal tersebut diatas untuk menjaga jangan sampai terlantar ka
rena belum ditetapkan apakah keadaan tidak mampu bekerja itu 
hanya sebagian atau tidak mampu sama sekali.
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Pembayaran uang tunjangan dilakukan setiap saat buruhme- 
nerima upah., kecuali terlebih dahulu dibuat perjanjian.

Apabila buruh meninggal dunia karena keeelakaan 
kerja, maka keluarganya yang ditinggalkan mendapat uang 
tunjangan sebagaimana ditentukan pada pasal 12 Undang- 
undang Nomor 33 Tahun 1947 sebagai berikut :

a. bagi janda atau janda-janda yang nafkah hidupnya 
semua atau sebagian besar dicarikan oleh buruh 
tadi, ditetapkan -uang tunjangan sebesar 30^ dari 
upah sehari. Begitu pula untuk duda yang tidak 
mampu bekerja dan nafkah hidupnya semua atau se— 
bagian besar tergantung oleh buruh tadi. Kalau 
lebih dari seorang janda maka uang tunjangan itu 
dibagi rata dan sama banyak antara mereka ;

b* bagi anak yang syah atau yang disyahkan yang ber- 
umur 16 tahun dan yang belum .kawin ditetapkan se
besar 15$ dari upah sehari. Kalau siburuh mening
gal, anak itu menjadi anak yatim piatu maka banyak 
uang tunjangan ditambah 20% dari upah sehari untuk 
tiap-tiap hari ;

c. bagi bapak dan ibu atau buruh itu tidak punya bapak 
dan ibu lagi, kepada kakek dan nenek yang nafkah 
hidupnya seluruh atau sebagian besar dicarikan oleh 
buruh tadi, ditetapkan paling banyak 30$ dari upah 
sehari untuk tiap-tiap hari. Tunjangan ini hanya di 
bayarkan bila anggota keluarganya yang tersebut da
lam ad* a dan b telah menerima tunjangan penuh ;

d. kemudian cucu yang tidak mampunyai orang tua lagi 
dan nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar 
dicarikan oleh buruh itu, ditetapkan paling banyak 
20# dari upah sehari untuk tiap-tiap hari. 
Tunjangan ini dibayarkan bila anggota keluarganya 
yang tersebut dalam ad, af b dan c diatas telah me
nerima tunjangan penuh ;

e. untuk mertua laki-laki dan mertua perempuan yang 
nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar di
carikan oleh buruh tadi. ditetapkan paling banyak 
30# dari upah sehari untuk tiap-tiap hari.
Telah diketahui tunjangan ini hanya dibayarkan ka
lau anggota keluarga yang tersebut ad. a, b dan c 
serta d telah menerima tunjangan penuh.
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Jumlah tunjangan diatas seluruhnya tidak 1)01611 

melampaui 60$ atau paling banyak 60$ dari upah sehari 
untuk tiap-tiap hari. Apabila jumlah tunjangan yang di- 
znaksudkan dalam ad, a dan b lebih dari 60$ dari upah se
hari maka uang tunjangan bagi keluarga-keluarganya itu 
akan dikurangi sehingga bagian masing-masing akan se - 
imbang dengan jumlah yang ditetapkan untuk tiap-tiap ■ 
golongan keluarga.
Llisalnya buruh yang ditimpa kecelakaan itu meninggalkan 
seorang janda dan empat orang anak, maka besarnya tunja
ngan bagi janda tersebut adalah 30$ dan bagi tiap anak 
15$ dari upah sehari sehingga jumlah tunjangan akan men- 
jadi 120$ dari upah sehari. Mengingat jumlah tunjangan 
menurut undang-undang ditetapkan tidak lebih dari 60$ 
dari upah sehari, maka tunjangan yang dapat diterimakan 
kepada janda sebesar 20$ dan tiap anak sebesar 10$ dari 
upah sehari. Jadi jumlah tunjangan tetap 60$ dari upah 
sehari untuk tiap=tiap hari dan dibayarkan pada tiap- 
tiap bulan. Disamping itu diberikan pula uang kubur se
besar Rp. 50.000,—
Jelas ruang lingkup jaminan sosial yang telah diatur 
dengan tegas oleh peraturan hukum yaitu uang ganti ke- 
rugian dan tunjangan yang meliputi sakit, cacat dan 
meninggal dunia dalam hubungan kerja.
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Ganti kerugian karena kecelakaan telah diatur da
lam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan 
Kerja. Undang-undang ini ternyata memiliki beberapa ke- 
istimewaan antara lain :

a. dilepaskannya dasar kesalahan bagi si majikan 
atas terjadinya kecelakaan dan ganti rugi karena 
kecelakaan selanjutnya didasarkan atas tanggung- 
jawab majikan atas kerugian yang terjadi di pertt- 
sahaannya, Jadi pemberian ganti rugi dipandang 
sebagai resiko menjalankan perusahaan (resque- 
profesionel) * Prinsip ini sangat berlainan de
ngan yang ada pada Hukum Perdata pasal 1365 KUH 
Perdata dimana ganti rugi hanya dapat diminta 
dari orang yang telah bersalah melakukan perbu- 
atan yang menimbulkan kerugian. Demikian pula 
pasal 1602 w KUH Perdata jika buruh hendak me- 
minta ganti kerugian karena kecelakaan dia ha
rus membuktikan bahwa kecelakaan itu terjadi 
karena kesalahan majikan. Pada hal untuk pem- 
buktian ini bagi buruh adalah hal yang sukar 
bahkan terkadang tidak memungkinkan.

b. Pengertian kecelakaan kerja meliputi kecelakaan 
yang menimpa buruh dalam hubungan kerja yaitu 
kecelakaan yang ada huhungannya dengan hubungan 
kerja, misalnya seorang buruh yang mendapat ke-
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eelekaan dalam menuju tempat kerja atau meninggal 
kan tempat pekerjaan menuju rumah (jadi tidak di- 
perusahaan), begitu pula penyakit yang timbul se
bagai akibat menjalfmkan pekerjaan di perusahaan, 
seorang buruh yang menderita penyakit j aha tan 
berhak atas ganti rugi.

Ganti kerugian karena kedelakaan pelaut telah pula 
diatur yakni oleh Peraturan Keeelakaan Pelaut 1940 (Sehe- 
pelingen Ongevallenregeling 1940) Majikan wajib memberi 
ganti rugi kepada anak kapal yang mendapat keeelakaan da
lam hubungannya dengan pekerjaannya di kapal atau untuk 
keperluan kapal maupun kehilangan perlengkapan karena ke- 
celakaan kapal.

Walaupun Undang-undang ini menganut prinsip kecela- 
kaan yang ada hubungannya dengan pekerjaannya namun penger- 
tiannya tidak meluas prinsip pada Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 1947 Tentang Keeelakaan Kerja,

Bantuan/Tunjangan Sakit pada mulanya di?tur dalam 
Peraturan Kenteri Perburuhan Nomor 15 Tahun 1957 jo. Nomor 
3 Tahun 1964 dan Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Pemberian Ban- 
tuan/Tunjangan kepada buruh dan keluarganya dalam hal sa
kit, hamil, bersalin atau meninggal dunia memberikan ke
sempatan kepada majikan untuk mempertanggungkan buruhnya 
beperta keluarganya kepada Dana Jaminan Sosial terhadap 
sakit, hamil, bersalin atau meninggal dunia. Namun demiki
an tugas ini dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 33
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Tahun 1977 digantikan oleh Perusahaan Umum Asuransi So
sial Tenaga Kerja.

Hemat saya dengan program Astek ini lehih praktis 
dan hemat, mengingat pembayaran premi hampir-hampir tak 
terasa oleh pihak perusahaan karena premi pembayaran di- 
lakukan setiap bulan. Manfaat ini terasa dengan nyata 
sewaktu perusahaan harus merealisasi ganti rugi akibat 
kecelakaan kerja. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan 
se jumlah uang tunai yang hesar karena tugasnya diganti- 
kan oleh Perum Astek.

1 ̂Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 1951 
No. 3 h. 10.

12rbid, h. 14

 ̂̂ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 1977. h. 19

^Iman Soepomo I, op. cit., h. 442.
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BAB IV

KETERBATASAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL

1. Perbedaan Pandangan antara Buruh dan Uajikan
Dimuka telah dijelaskan jaminan sosial sebagai pem

bayaran yang diterima pihak buruh diluar kesalahan tidak 
melakukan pekerjaan* Jadi buruh dalam keadaan tidak be
kerja, tidak melakukan proses produksi berarti pula ti
dak dalam keadaan melakukan prestasi untuk majikan* 
Keadaan itu terjadi diluar kesalahannya* Jadi disini bu- 
kan karena adanya sifat malas, mogok atau iktikad buruk 
lainnya dari buruh melainkan keadaan yang sama sekali di 
luar kesengajaan buruh, misalnya karena menderita sakit 
akibat tertimpa keeelakaan kerja.

Jaminan sosial dengan demikian menjamin kepastian 
pendapatan bagi buruh dan keluarganya sedangkan dipihak 
lain (majikan) merupakan kewajiban yang menyangkut beban 
keuangan. Majikan pada umumnya selalu menuntut bahwa pe- 
ngeluaran uang (biaya) produksi selalu diharapkan adanya 
suatu tegen pcrestasi yaitu kenaikan produksi. Hal ini 
berkaitan dengan prinsip dengan biaya serendah-rendahnya 
diperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Jadi diharapkan 
buruh selalu aktip bekerja untuk mendukung kemajuan pro
duksi.

34
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Keadaan ini menimbulkan banyak pandangan maupun tanggap- 
an yang 'berbeda dari "buruh dan pengusaha jika benar ter
jadi keadaan buruh tidak melakukan kerja dan majikan ha- 
rus membayar jaminan sosial karena kecelakaan kerja, 
Apalagi masih dirasakannya pengaruh kultur lama yang me- 
nyamakan buruh dengan barang komoditas sehingga majikan 
berhak melakukan apa yang dia mau karena berprinsip buruh 
sudah ditukar dengan upah kerja. ICarena kerja itulah bu
ruh mendapatkan uang dari majikan. Pengaruh pandangan dan 
perbedaan persepsi ini menimbulkan keengganan bagi maji
kan membayar jaminan sosial apalagi jika perusahaan tidak 
mengikuti program Astek karena harua nemikul sendiri pem
bayaran tersebut, Untung keadaan ini dapat diatasi dengan 
lahimya konsepsi Hubungan Xndustriil Pancasila yang me- 
ngajarkan hubungan partnership sebagai teman sekerja da
lam proses produksi dengan penuh saling menghargai sebagai 
manusia yang 3ama-sama memiliki harkat dan martabat serta 
kepentingan bersama dengan dilandasi norma dalam Pancasila 
dan UUD 1945.15
Hemat saya hubungan industriil Pancasila ini merupakan _ko 
konsep yang menenpatkan buruh. pada kedudukan yang wajar, 
sehingga tidak ada pengertian hubungan "diperatas" seper
ti pendapat Soebekti. Keadaan demikian itu sudah tervvujud 
di PT. Vycaris berkat adanya pengertian pimpinan perusaha 
an.
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2. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial oleh. PT.Vycaris
Buruh. yang menderita keeelakaan "berhak atas ganti 

rugi dari perusahaannya. Ganti rugi tersebut tidak lang- 
sung diberikan pada saat buruh tertimpa keeelakaan, ■ te- 
tapi harus ditempuh tata cara berdasarkan Undang-undang 
Nomor 33 Tahun 1947* Sehubungan dengan keeelakaan yang 
dialami oleh buruh M. Asyim di PT. Vycaris mempunyai ke
wajiban memberikan jaminan sosial.

Pada awalnya PT, Vycaris berusaha untuk menetap- 
kan berapa besar jaminan sosial yang harus dibayamya. 
Penetapan ini dilakukan PT. Vicaris kekerjasama dengan 
Depnaker Seksi Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tenaga 
Kerja. Tahap pertama perusahaan mengisi Formulir Bentuk 
No. 1 tentang laporan perusahaan yang menggunakan alat- 
alat yang mengandung bahaya sesuai dengan pasal 2 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947," Selanjutnya pe
rusahaan mengisi Formulir Bentuk No. 2 berisi laporan 
keeelakaan dan data buruh yang tertimpa keeelakaan serta 
Formulir Bentuk No, 25 yang isinya sama. Bedanya Formulir 
Bentuk No. 2 dikirim kepada Seksi Pimpinan Norma-norma 
Perlindungan Tenaga Kerja, sedangkan Bentuk No. 25 diki- 
rim kepada Seksi Pembinaan Norma-norma Perlindungan ke- 
sehatan kerja. Seterimanya kedua Formulir ini Depnaker me- 
mantau dan menunggu perkembangan keadaan yang dilaporkan 
perihal M, Asyim yang tertimpa keeelakaan.
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Ald/bat kecelakaan kerja ini M* Asyim sakit, maka 
perusahaan harus mengisi dan mengirimkan Formulir Ben- 
tuk No. 3 berisi dasar untuk menetapkan besarnya ganti 
kerugian "bagi buruh. yang sakit karena kecelakaan kerja.

Keputusan ganti kerugian dan besarnya ditentukan
dalam Formulir Bentuk No. 5 dan dikirim oleh Seksi Pem-
binaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja kepada PT.-
Vycaris. Barulah perusahaan memberikan ganti kerugian
kepada M. Asyim dalam hal ini isteri M. Asyim dengan .
jumlah sesuai dengan tercantum di Formulir Bentuk No.5
yaitu sebesar Rp. 115.000,- dengan perincian sebagai
berikut : akibat kecelakaan mengakibatkan M# Asyim se-
mentara tidak mampu bekerja selama 6 bulan dan cacat
tangan kanannya. Sedangkan upah M. Asyim tiap bulan
Ru. 25.000,- Berdasarkan pasal 11 (1) a dan b maka tun-
jangan adalah 4 x Rp. 25.000,- sama dengan Rp. 100.000,-
ditambah. 2 x(30$ x Rp. 25.000,-) sama dengan Rp.15.000,-

17sehingga seluruh tunjangan menjadi Rp. 115.000,-
Ganti kerugian yang tertera pada Formulir Bentuk 

No. 5 tersebut adalah diperhitungkan sebagai jumlah 
yang minimum sehingga tidak dapat dikurangi sepeserpun. 
Tunjangan yang lebih dari itu apabila dikehendaki oleh 
perusahaan diperbolehkan saja oleh Seksi Pembinaan Nor- 
ma-norma Perlindungan Tenaga Kerja. Kusus yang terjadi 
di PT. Vycaris ini tidak menimbulkan kesulitan baik 
yang menderita kecelakaan maupun dari pihak perusahaan
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pihak perusahaan karena adanya pengertian yang "baik dabri 
kedua belah pihak.

Dalam praktek sering timbul kesulitan misalnya 
perusahaan yang mengalami keeelakaan kehakaran dan ber
akibat buruhnya cacat. Perusahaan tidak melaporkan ada
nya kebakaran kepada Seksi Pembinaan Nomna-norma Perlin
dungan Tenaga Kerja karena sudah adanya pemeriksaan dari 
pihak polisi. PeKrusahaan kemudian menolak adanya peme
riksaan dari Seksi Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Ker 
ja, karena toesalah pahaman dan kurangnya mengetahui tu- 
gas yang sebenamya dari seksi tersebut. Tugas Seksi 
Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja sebenar- 
nya khusus menangani ganti kerugian sebagai akibat kece- 
lakaan kerja. Baru setelah mengetahui tugas ini perusaha 
an memperkenankan pemeriksaan oleh seksi tersebut.

Seksi Pembinaan Norma Perlindungan Tenaga Kerja 
setelah memeriksa keadaan buruh yang cacat mengusahakan 
ganti kerugian sesuai dengan daftar cacat badan yang di- 
derita buruh akibat kebakaran. Hasil ketetapan seksi ini 
diserahkan kepada perusahaan dan perusahaan yang membayar 
nya .kepada buruh yang bersangkutan atau keluarganya.

PT. Vycaris merupakan perusahaan yang terkena wa
jib asuransi, oleh karena itu sehubungan dengan kasus 
keeelakaan M. Asyim, PT. Vycaris harus melaporkan secepat
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nya tidak boleh lebih dari 24 jam kepada Asuransi Sosial 
Tenaga Kerja, Laporan ini. dituangkan dalam Formulir Ben
tuk Wo* 5 dan No. 5 a masing-masing dikirim kepada Astek 
dan untuk arsip perusahaan bila sewaktu-waktu ada peme- 
riksaan adanya kecelakaan yang menimpa buruh. Tidak ke- 
tinggalan pula pihak keluarga "buruh juga harus diberi 
tahu dengan segera perihal kecelakaan kerja yang menimpa 
buruh*

Mengingat bahwa Li,Asyim mendapat perawatan di ru- 
mah sakit, maka PT# Vycaris harus mengisi dan mengirimkan 
Formulir Bentuk Ho. 6 berisi laporan k'ecelakaan tahap ke
dua tentang keadaan M. Asyim sakit, cacat, atau meninggal 
dunia berdasarkan surat keterangan dokter. Surat keterang 
an dokt&r beserta data kecelakaan diperiksa oleh Perum 
Astek untuk menetapkan besarnya ganti rugi. Bari penetap- 
an itu maka keseluruhan biaya lebih dahulu dibayar oleh 
PT. Vycaris, sedang pihak Perum Astek akan membayar kem-
bali setelah ada penetapan ganti rugi dalan Formulir ben-

18tuk No. 8 yang terdiri dari atas :
1. Narna perusahaan dan alamat
2. Nomor peserta asuransi sosial tenaga kerja
3. Atas nama buruh dalar.i hal ini ahli waris
4. Pembayaran ganti kerugian terdiri atas ;

a. sementara tak mampu bekerja sampai 120 hari
b. cacat total
c. kematian
d. biaya kematian

5. Pengobatan dan perawatan untuk M. Asyim :
a* btiigkos pengangkutan
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b. biaya pengobatan
b. biaya perawatan
d. uang kematian

Rp. 149.000,- 
Bp. 91.500,—  
Rp._____-

Jumlah berdasarkan penetapan 
Asuransi Sosial Tenaga Kerja Rp. 240.000,-

6. Diketahui Pimpinan pegawai khusus Perum Astek.
Penetapan ganti kerugian seperti yang tertera 

pada Formulir Bentuk No. 8 ini diberikan kepada M.Asyim 
dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,-

Kalau kita perhatikan perhitungan ganti kerugian 
oleh Departemen Tenaga Kerja lebih rendah dari pada per- 
hitungan Perum Astek karena perbedaan dalam segi peratu
ran. Perum Astek sifatnya mempertanggungkan buruh, maka 
segala biaya keeelakaan kerja dalam hubungan kerja apa- 
pun yang membayar adalah Perum Astek, sedangkan Depnaker 
hanya mengatur ganti kerugian sesuai dengan Undang-undang 
Keeelakaan Kerja dalam hubungan kerja. Bahkan Perum Astek 
mengatur pula program asuransi keeelakaan dan asuransi 
kematian serta tabungan hari tua untuk buruh.

Tampak disini pemberian jaminan sosial dengan me- 
libatkan Depnaker dan Perum Astek apabila timbul kecela- 
kaan kerja akan memudahkan para pihak seperti halnya di- 
PT Vydaris ini.

Hemat saya keikutsertaan perusahaan dalam program 
Astek ini baru terasa manfaatnya apabila perusaha benar- 
benar harus membayar jaminan sosial akibat keeelakaan 
kerja.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI SALAH 
SATU ASPEK PERJANJIAN KERJA DI PT 
VYCARIS LAMONGAN

AHMAD ABDULMUKTI



41

Namun seperti halnya PT. Vycaris, perusahaan-perusahaan 
pada umumnya kini telali meraenulii kewajiban mengikuti 
program Astek "berkat adanya penyuluhan dan penataran- 
penataran yang diadakan oleh Depnaker#

1 •s"Fiat Eksekusi Keputusan Panitia Penyelesaian- 
Perselisihan Perburuhan", Ekspos, Edisi Perdana, Sema FH 
UA, April 1987, h. 8.

"^Wawancara dengan Depnaker Kant or Seksi Pembinaan 
Norma-norma dan Perlindungan Tenaga Kerja, tanggal
1 April 1987.

^Wawancara dengan Direktur PT. Vycaris lamongan 
tanggal 25 Maret; 1987.

1 ftWawancara dengan Depnaker, tanggal 6 April 1987
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BAB V 

P E N U T U P
1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat saya 
tarik kesimpulan sebagai berikut :

a. buruh temyata berada pada kedudukan yang lemah 
didalam membentuk hubungan kerja dengan majikan 
karena adanya sementara anggapan buruh. disamakan 
seperti halnya mesin-mesin produksi. Disamping 
itu pribadi buruh dianggap telah ditukar dengan' 
sejumlah nilai uang dalam bentuk upah ;

b. Undang-undang temyata cukup memberikan perlin
dungan kepada buruh dalam bentuk jaminan sosialA
bila suatu saat buruh diluar kesalahannya menda
pat kecelakaan kerja yang berakibat buruh sakit, 
cacat atau tidak mampu bekerja lagi. Jaminan so
sial meliputi ganti kerugian, uang duka kematian 
dan uang kubur serta tunjangan cacat atau sakit 
sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1602 0 
dan Undang-undang No- 33 Tahun 1947 Tentang Kece
lakaan Kerja (pasal 10, 11 dan 12) ;

c. PT, Vycaris temyata cukup memperhatikan penerti- 
ban pemakaian dan penataan ruangan serta peralat- 
an yang ada.

42
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aspeknya disesuaikan dengan norma-norma yang 
terkandung dalam dasar falsafah Pancasila, 
Hubungan para pelaku dalam proses produksi • ' 
barang dan jasa yaitu buruh, pengusaha, dan 
pemerintah didasarkan atas nilai-nilai yang 
merupakaii perwuju&an keseluruhan sila-sila 
dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 
tumbuh dan tjerkembang selaras dengan kepriba- 
dian bangsa ;
Perusahaan harus mempertanggungkan semua bu
ruhnya kepada Perum Astek dan harus membina 
buruhnya dengan menambah pengetahuan dan ke- 
trampilan untuk meningkatkan mutu kerja, pe- 
makaian peralatan dengan selamat, serta me
ningkatkan produktifitas* Dalam hal ini PT,- 
Vycaris perlu meningkatkan penertiban penata- 
an ruang, penempatan peralatan dan penyehatan 
pelestarian lingkungan ;
Perlu penegasan dalam pelaksanaan peraturan 
dan tata tertib kerja di PT* Vycaris demi ke- 
selematan agar dapat dilaksanakan sebaik-baik 
nya dan buruh dapat bekerja dengan lebih ber- 
hati-hati.
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Terhadap kecelakaan yang terjadi PT. Vycaris 
telah memberikan ganti rugi dan tunjangan se
perti yang menimpa buruh M* Asyim, sesuai de
ngan ketentuan yang ada baik UU No. 33 Tahun- 
1947 maupun melalui Perum Astek sesuai dengan 
PP. No. 33 Tahun 1977. Namun tidak dapat di~ 
pungkiri sebenamya pengorbanan buruh sebagai 
akibat kecelakaan kerja itu tidak dapat dini- 
lai dengan materi atau uang yang diberikan ma- 
jikan.

4* Pemerintah menjembatani kepentingan antara bu
ruh. dengan majikan, hal ini dilakukan oleh De- 
partemen Tenaga Kerja Direktorat Jendral Pem
bina an Norma-norma' Perlindungan Tenaga Kerja 
sebagai salah satu unsur tri partit dalam me- 
nyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemberi- 
an jaminan sosial pada kecelakaan kerja.

2. Saran
a. Hubungan sebagai partnership antara buruh dan 

majikan, sehingga buruh dan majikan merupakan 
satu tenan seperjuangan dalam mengemban dan 
mensukseskan proses produksi dapat diwujudkan 
hanya dengan menerapkan konsep hubungan indus- 
triil Pancasila. Hubungan induatriil Pancasila 
menuntut adanya hubungan kerja dengan segala

C:7.\c'
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b. Perlu terus digalakkan usaha metn-oertanggungkan 
■buruh pada lembaga yang telah disediakan Peme- 
rintah yakni Perum Astek sehingga bila sewaktu- 
waktu perusahaan harus membayar ganti rugi se- 
hubungan dengan keeelakaan kerja tidak timbul 
keengganan membayar, karena dengan dipertang- 
gungkannya buruh kepada Perum Astek maka kewa- 
jiban memberikan ganti rugi beralih kepada Pe
rum Astek.
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LAMPIRAN I
QUESIONER
JUDUL : KASALAH PELAKSANAAtf PEMBERIA2T JAHINAN 

SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU ASPEK PER- 
JIAI7 KERJA DI PT. VYCARIS BABAT LAHONGAU

KEPADA YTH.
PH5PINAN PT. VYCARIS 
BABAT LAEQNGAHf

NO. PERTA2TYAA2T

1* Berapa jumlah pegavvai yang dipekerjakan di PT. Vycaris ?
2. Apakah perusahaan Bapak memiliki peraturan perusahaan ?
3. Bagaimana cara penerimaan pegawai ?
4. A Apakah dalam pengupahan Bapak sudah memenuhi ketentuan upah

pokok minimum ?
5. Apakah ada jaminan sosial yang diberikan kepada buruh ?
6. Jika ada, apakah ada klasifikasi antara buruh. dengan staf ?
7. Bagaimana jalannya proses produksi mulai dari bahan baku

sampai men jadi bahan jadi siap dipakai ?
8. Macam kecelakaan kerja apakah yang terjadi pada buruh di

Perusahaan Bapak ?
9# Bagaimana prosedur merealisasi jaminan sosial ?
10. Apakah Bapak sudah pemah nengikuti penataran P-4 dan 

Hubungan Industriil Pancasila ?

11. Apakah HIP dalam perusahaan Bapak telah terwujud ?
12# Kapan perusahaan Bapak (PT# Vycaris Cosmetic) mulai didiri-

kan ?
13# Bagaimana cara pengupa han buruh ?
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14« Adakah jaminan non sosial yang diberikan, kalau 
ada berapa ?

15* Bagaimana pendapat Bapak perihal konsep Hubungan 
Industriil Pancasila ?

160 Bagaimana terjadinya peristiwa keeelakaan kerja 
M* Asyim ? »

17* Apakkah buruh yang telah selesai menjalani masa
percobaan mendapat kenaikan upah dengan sendirinya?

18* Jaminan sosial apa saja yang sidah diberikan selain 
pada keeelakaan kerja ?

SURABAYA, PEBRUARI 1987 
INTERVIONER,

AHMAD ABDULMUKTI 
038111286

/
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