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"Wahai orang-orang yang her- 
iman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadllan, 
nenjadl saksl karena Allah 
biarpun terhadap diriani een- 
dirl atau ibu-bapa dan ftaum 
kerabatmu. Jika la kaya atau- 
pun mlskin. maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hava 
nafsu karena Ingln menytnpang 
darl kebenaran. Dan Jika kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) 
atau enggan menjadi sakal, 
maka eesungguhnya Allah aaa- 
lah Maha Hengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan*
(Surat An Nleaa’ ayat 135)

ill
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Dengan memanjatkan puji oyukur ke hadirat Tuhan 
yong Hohaesa, yang telah memberikan rahnat dan hidayat- 
nya oohingga saya berhaoil menyeleoaikan okripsi ini, 
Pcnulisan skripoi ini eebagai salah oatu oyarat guna ncn- 
pcroleh gelar oar jama hukun dari Pakultao Hukum Univeroi- 
taa Airlangga*

Pada kesempatan ini oaya ingin mengucapkan teriin 
kasih dan penghargaan yang oetinggi-tingginya kepada t

1. Bapak Indiareoro, S.H. oobagai pembimbing pertan 
yang telah banyak meluangkan rraktunya guna nenberi- 
kan blmbingon don caran-caran hingga BOlecainya 
okripsi ini, juga kepada Bapak n*L. Souhoka, S.H, 
oobagai pembimbing kedua yang telah ikut nenbaca 
dan memberikan earon-oaranj

2, para guru besar, dooen, dan asioten dosen yang to- 
lah banyak memberikan bimbingan dan nasihat oolana 
soya menempuh pendidikan di Fakultao Hukum Univer- 
cltas Airlangga, juga kepada para karyaran dan kar- 
yarati Fakultao Hukum Univeroitas Airlangga yang 
telah memberikan bantuan hingga oaya dapat menyele
oaikan pendidikan saya*

3* para karyaran dan karyatnti Perpustakaan Non Eksata 
Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan
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4. Bapak dr. Eizeddin Rasjid, Kepala Bidang Pembinann 

Honna-norma Keselamatan Kerja dan Hygiene Perucaha- 
an Kant or flilayah Binalindung Depart emon Tenaga Kor
ja Propinsi Jawa Timur, Bapak Drs. Oetojo Hadikucuno, 
Kepala Kontor Binalindung Kotamadya Surabaya f bcoorta 
staf-nya dari Seksi PRKK, PPKJS 9 dan Seksi PUPTK yang 
telah memberikan fasilitas pencarian data oehubungan 
dengan penulioan okripoi ini;

5. pimpinan dan karyawan PT ttulti Bintang Indonesia Su
rabaya, pimpinan dan karyawan PT SPHTDO Kodurus, oor- 
ta pimpinan dan karyauan CV Sriuijaya Keduruo yeng 
telah memberikan keterangan oehubungan dengan pcnu- 
lioan skripsi ini;

6. rekan-rekan Fakultao Hukum Univorsitao Airlangga 
Angkatan 1978 yang caya cintai, yang dengan penuh 
rasa setia karan yang tinggl telah mendorong oaya 
untuk menyeleeaikan skripsi ini;

7. ayah dan ibu terclnta yang dengan penuh rasa kaslh 
oayang telah combiQbing dan mengaouh oaya hingga 
tercapalnya citn-cita caya untuk nenjadi sarjana 
hukum, juga kopada caudara-oaudaraku terciata yang 
telah memberikan dorongan dan bantuan yang sangat 
berarti atas torrujudnya okripoi ini.
Soya menyadari bahra okripoi ini oebenamya jauh
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dari sempurtih berhubung dengan keterbatasan pengetahuan 
yang oaya niliki sehingga masih banyak kekurangan dalan 
diri oaya, tTaka dari itu oaya sangat mengharapkan kritik 
yang bersifat membangun.

Akhir kata harapan oaya senega okripsi ini akan 
berguna bagi nasyarakat pada umumnya dan khususnya rekan- 
rekan mahasiewa yang memerlukan bahan bacaan dalam bidang 
hukum perburuhan.

Penyusun, 
Tri Utari
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P E N D A H U L O A H

a. Pormoalahan: latar belakang dan rumusannya

Sesuai dengan Ketotapan UPR nonor IV/HPR/1978 
tentang Garis-garis Be oar Haluon Hegara kita sekarang 
jni telah memaouki tahun kelir.n dari Pelita tahap keti&i. 
Pelita Ketiga ini sebagal kelanjutan dan peningkatan dari 
Pelita Kedua akan memprioritaskan pembangunan di bidang 
ekonomi dengan oaoaran utama "untuk mencapai keoeimbangan 
antara bidang pertanian dan bidang induotri, serta terpc- 
nuhinya kebutuhan pokok Rakyat".1

Di dalam rangka pembangunan baik di bidang pertani
an maupun di bidang induotri itu kita harus menerapktn 
teknologi modern. Dengan denikian pertunbuhan ckoncni yang 
tinggi dapat dicapai sehingga kita tidak akan tertinggal 
jauh dengan tingkat kccajuan ekonomi dari negara-negara 
na ju lalnnya, Tentunya penggunaan teknologi modern itu 
scharuonya disecuaikan dengnn kcmanpuan yang ada di ean- 
ping uoaha untuk memperoiapkan diri menerima kehadiran 
dari kemajuan teknologi nodom itu oendiri.

llaka darl itu penggunaan teknologi modem teroebut 
akan menimbulkan banyak msalah yang melibatkan oecara 
langsung para tenaga kerja khuouonya buruh. Kasalah yang

BAB I

1
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timbul di antaranya bahaya terhadap keoelamatan kerja 
buruh. Bahaya teroebut berupa kecelakoan kerja yang di- 
akibatkan karena belum eiapnya buruh itu di dalan nong- 
hadapi bahaya yang tinbul di lingkungan kerjanya. Untuk 
nengataoi masalah yang berupa kccelakaan kerja teroebut 
diperlukan uoaha yang sedlnl xsungkin dapat mencegahnyo. 
Tugao ini baik d&ri pemerintah maupun penguoaha dan bu- 
ruhnya oondiri. Salah oatu uoaha pencegahan teroebut cda- 
lah dalam bentuk tindakan pengawaoan terhadap keoelnrntan 
kerja. Pemerintah telah mengadakan peroyaratan keselacat- 
an korja di dalazn Undang-undang nomor 1 tahun 1970 ten- 
tang Keoelamatan Korja. Undang-undang ini menyebutkan 
adanya ouatu badan pengatao yang akan nelakukan tugao 
pengawacan diiaati atau tidaknya peraturan perundangan 
jni dan menbantu pelaksanaannya.

Pada kenyataannya joat ini kaouo kecelakaan korja
di perucahaan makin meningkat yang menixnbulkan banyak ko-
rugian baik xnatcriil maupun kerugian tidak langeung lain-
nyaf ooperti "hilangnya jan korja, ncnurunnya produktivi-

2tao tenaga kerja dan oebagainyc" / Sehingga yang menjadi 
pcnnaoalahan okripsi ini a da lah: (1) oampai oejauh xoana 
pcngaTCtoan itu dilakoanakan, tcrutaza terhadap peruoahaan- 
perusahaan ovmota; (2) oanpai oejauh mna peranan peratur
an kerja peruoahaan dan per janjian kerja beroaxna da lan 
penga^acan terhadap pelakeanaan oyarat-cycrat keoelamatan

2
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kerja; (3) bagaimanakah pongavrasan terhadap pemberlan 
ganti rugi kepada buruh yang tertiopa kecelakaan kerja 5 
(4) apakah badan pengawas mempunyai hak otonomi dalan 
nenjatuhkan eankoi dan pelakoamannya terhadap peruoaha- 
on yang nelanggar peraturan porundangan keeelamatan kerja.

b. Penjelasan Judul

Soouai dengan pennasalahan tersebut mka ekripoi 
ini berjudul "Kasalah. Pengawacan Terhadap Keselamtan 
Kerja". Pengawasan di oinl ipebagai euatu tindakan yang 
beriiubungan dengan usaha pencegahan kecelakaan kerja da- 
Ian rangka pelakeanaan syarat-syarat keoelamatan kerja. 
Keselanatan kerja pada daearnya ditujukan untuk kcsejah- 
teraan umat manusia dan Xeblh bersifat teknis , karena 
"menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempuraaan, balk jao- 
naniah. dan rohaniah manusia oerta basil karya dan budaya- 
nyaM.̂  Sehingga dapat dlkatakan kecelakaan kerja tersebut 
pada dasamya merupakan malapetaka yang menlmpa buruh.

c. Ala can Pemlllhan Judul

Sobonamya secara keoeluxuban kecelakaan kerja ti— 
dak eaja neninbulkan keruglan bag! buruh dan perusahaan 
yang beroangkutan nelalnkan juga bag! maoyarakat 1ms 
lainnya oebagai masyarakat konoumen, Suatu keruglan yang
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didcrita peruoahaan akan diperhitungkan da lam Moya pro- 
duksi yang tercakup da lam harga penjualan darl baranc- 
barang yang diprodukoi atau dipasarkan. Dengan demikinn 
akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara dalom 
newujudkan kese jahteraan rakyat. Usaha pencegahan kcccla- 
kaan kerja dengan mcngadakan pengawaoan terhadap kecelamat- 
an kerja di peruoahaan-peruaahaan kiranya dapat dlterlna 
fan dipahami sebagai aalah catu masalah nasional, Bila ki- 
ta da pat menurunkan junlah kecelakaan kerja dengan oendi- 
rlnya negara dan maoyarakat akan dapat ncnikmati leblh be* 
nyak lagl kecejahteraan.

d. Tujuan Penulisan

Selanjutnya skripsi ini dltujukan oebagal persyarat- 
an untuk mencapai gelar sarjana hukum. Skripsi Ini juga di
ha rapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk menjawab 
maealah yang diajukan dan dapat menjadi aalah satu bahan 
untuk mongatasi kekurangan yang terjadi dalam masalah peng- 
awasan ini,

e* Metodologii (1) Pendekatan Masalah

Seeuai dengan judul dan materi yang akan dibahao 
okripoi ini menggunakan metode deokriptif-komparatif. 
Deokriptif artinya menguraiknn tcntang tcori dan fakta

4

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA TRI UTARI



atau praktck yang berhubunc&n dengan maoalah pengawaecn 
terhadap keoelamatan kerja ini, Sedangknn komparatif ber- 
arti mcngadakan perbandingan antara teori dan praktek ter
oebut oehingga darl perbandingan itu da pat diperoleh ouatu 
keoinpulan.

(2) Sumber Data

Adapun oumber data yang eaya peroleh. darl otudl ke- 
puotakaon dan darl tulioan-tulioan ilmiah yang ada kaitan- 
nya dengan maoalah yang dibahao. DI oamplng Itu oaya juga 
mendapatkan cumber data lalnnya darl pengamatan atau wawan- 
cara dengan Dit jen Binalindungj plmplnan dan buruh beberapa 
perueahaan ov/aeta.

(3) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Skrlpol ini beroifat teoritio-praktio maka dari Itu 
oeznua data dldaoarkon pada teori dan fakta da lam praktck. 
Sotelah ecmua data berhaoil dikumpulkan, kenudian data- 
data teroebut dlolah dengan cara menghubungkan oatu saca 
lain dengan peraturan perundangan perburuhan yang berkait- 
an atao maoalah yang dibohao*

5
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(4) Analioio Data
6

Semua data yang telah diolah teroobut kenudian di- 
analiois. Di sini data dijabarkan untuk solanJutnya di- 
adakan perbandingan oatu oom lain oehingga akan mendapat- 
kan jauaban mengenai maoalah yang dibohao ini.

f. PertanggungJoTraban Slotenatika

Pcrtanggungjaraiban oiotcmatika okripoi ini dengan 
nembahao naoalah deni naoalah. Huang lingkup pembahaoannya 
oaya hanya akan membataoi pada pengaraean yang dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Pcnbinaan Hubungan Perburuhon dan 
Porlindungan Tonaga Kerja (Dit Jen Binalindung) Depart encn 
Eonaga Kerja. Pcngauaccn ini bcrknitan dengan tiga naccn 
persyaratan keoelamatan kerja coperti yang dioebutkan di 
dal an paoal 3 ayat 1 huruf af d, dan t  Undang-undang norar 
1 tahun 1970 yaituj (a) mencegah dan ncngurangi kecelataan 
korjaj (b) memberi pertolongan pada keeelakaan kerjaj (e) 
nenberi alat-alat porlindungan diri kepada buruh. Scnua 
itu oaya hubungknn dengan pengaraoan keoelanatan kerja da- 
lan praktek di peruoahaan DTsaota oehubungan dengan peratur
an kerja peruoahaan dan perjanjian kerja beroama antara oo- 
rikat buruh dengan penguoaha. Poraturan korja peruoahaan 
dibuat oecara oepihak oleh penguoaha oehinggalebih banyak 
nencantunkan hak-hak penguoaha darlpada kenajiban-kewajib-
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annya. Sal ah oatu kowajiban penguoaha itu nencantunkan 
oyarat-oyarat keoelamatan kerja berdaoarkan Undang-undnng 
nomor 1 tahun 1970f mioalnya nengemi cara-cara yang bcnar 
dan bahaya yang aungkin dapat ttabul dalan penggunaan por» 
a la tan modem peruoahaan. Penguoaha juga ca jib menborikan 
alat-alat perlindungan diri yang haras dlgunakan para bu
ruh sebagai usafc3 untuk mencegoh dan cengurangi kecelakaan 
kerja. Peraturan kerja peruoahaan juga *njib mencantunlmn 
mengenai tindakan-tindnkan yan^ haruo dilakukan buruh blla 
terjadi kecelakaan kerja cobnj’nl ucaha dori pihok pcrnca- 
hacn dalam memberl portolongan pada kecelakaan kerja. Pcn£- 
mTaoan terhadap peraturan kerja peruoahaan yang caya rr&cud 
di a ini dilakukan oleh Ditjen Binalindung. Syarat-oyarat 
pcabuatan dari peraturan kerja porucahaan didaoarkan peda 
Peraturan Ilenteri Tonaga Korja, Trananigraoi dan Koporcoi 
nonor 02/i22H/l978 tentans Peraturan Peruoahaan Ann Perun- 
dingan Penbuatan Perjanjian Pcrburuhan. Honurut peraturan 
ini tiap porucahaan yang nenpekcrjakan oejunlah dua puluh 
lina wrong buruh atau lobih rcijib nembuat peraturan kerja 
porucahaan, Sedan̂ kan pembuntannya itu haruo didahului kon- 
oultaoi dengan para buruh dan pogauai dari Dit jen Binalin- 
dung. Peraturan kerja porucahaan hanya berlaku untuk paling 
lam dua tahun dan Dit jen Blnalindung pknn mengeeahkan no* 
ngenai penbuatan dan perubahan peraturan kerja peruoahaan 
teroebut* Sedangkan mengenai perjanjian kerja beroona so-
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bagel salah satu oarana bagi buruh untuk nolindungi nc- 
reka darl tindakan oeuonang-conang pihak penguoaha. Ucnu- 
rut Undang-undang nomor 21 tahun 1934 tcntang Perjanjian 
Perburuhan antara Serikat Buruh dan Kajikan, perjanjian 
kerja bersama itu dibuat bordaoarkan muoyatrarah. antara pi- 
hak peruoahaan dengan pihak oorikat buruh. Isi perjanjinn 
kerja bersama itu antara lain nengonai hak-hak buruh dnlnn 
mendapatkan perlindungan don pertolongan terhadap bahaya 
keselamatan kerja mereka berdaoorkon Undang-undang nocor
1 tahun 1970. Hak buruh lainnya adalah nendapatkan gsnti 
rugi akibat kecelakaan kerja karena kooalahan pihak peruoa- 
haan soouai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1931 tentang 
Kecelakaan Kerja. Pongarcaoan terhadap perjanjian kerja ber- 
cama dapat dilakukan pihak oorikat buruh dengan mengajukan 
tuntutan apabila pihak peruoahaan lalai atau tidak mcmenuhi 
hak-hak buruh oeperti yang tercantua da lam perjanjian kerja 
bersama* Saya akan meabahao juga hubungan antara pengaracan 
dengan keoelakaan kerja. Kcoolakaan kerja akibat tidak di- 
taatinya oyarat-oyarat keoelamatan kerja nenyebabkan keru- 
gian bagi buruh, oeperti luka-luka, oacat oebagian atau co- 
umur hidup bah lean yang menyebabkan buruh neninggal dunia. 
Untuk itu perlu diadakan pengacaean atas pelakoanaan pcn- 
berian ganti rugi kepada buruh oeouai dengan ketentuan 
Undang-undang nomor 2 tahun 1931. Kepentingan buruh dalan 
naoalah kecelakaan kerja ini perlu diperhatikan, karena

8
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pada dasarnya buruh dan kelunrganya merupakan satu kecatu- 
an yang Baling mengisi dalam ikut sorta menunjang pro coo 
produkoi perusahaan. taka dari itu oaya akan mem'bahao pula 
nengenai peranan badan pengaT?ao dalam nelaksanakan pacal 
15 Undang-undang nomor 1 tahun 1970 bagi perusahaon yang 
melanggar peraturan perundangan keselamatan kerja. Sehingga 
oaya mendapatkan suatu kesinpulan mengenai caoaloh yang di- 
bohao dalam skripsi ini untuk kemudian sayo dapat nenbcri- 
knn saran.

Perlindungan terhadap buruh yang berhubungun dengan 
moalah keselamatan kerja okibat penggunaan teknolog& vd -  

dem ini perlu diperhatikan, oobab "buruh bukan hanyn cc- 
bagai faktor produkoi oeperti nesin, akan tetapi ia adalah 
manusia oeutuhnya yang mempunyoi akal dan budi di dalam po- 
ngabdiannya pada moyarakat dan kepada Tuhan".* Buruh ocba- 
gai temn ooperjuangan pihak penguoaha haruo diikutsortchnn 
di dalam proses produkoi sehinggo meningkatkan ketentrcmn 
dan ketenangan beker ja yang akan meningkatkan pula produk- 
tivitao tenaga kerja. Dengan dcnikian akan menunjang ter-* 
uujudnya kese jahteraan rakyat cecara keseluruhon dan men- 
jamin tcrcapainya tujuan pembangunan Kaoional serta pelak- 
oanaan Hubungan Perburuhan Pancnoila,
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^Sidang Umum Majelis Pennuoyawaratan Rakyat Repu- 
blik Indonesia, Ketetapan MPR-RI nomori IY/hPg/l978 ten» 
tGaris-garis Besar Haluan Kegara, Arena ilmu, I*j7b.

2"Kaaus Kecelakaan Kerja Makin Meningkat", Kompas. 
23 Februari 1982, h. II,

^"Bahan-Bahan Ceramah Keselamatan Kerja untuk Kem- 
bentuk Ponitia KK dan KH, edioi 1969, h. 5.

^Badan Pembinaan Hukum ITasional Depart enen Kehakim- 
an. Simposium Hukum Perburuhan. cet. I. Binaclpta. 1978. 
h.

10
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BAB II

PEHGAWASAN KEHUHUT PEBATUBAK PEHUItDANGAH

Pengatrasan terhadap keoelamatan kerja merupakan 
masalah yang oangat penting di dalam rangka penbangunan 
ITaoional khususnya pembangunan ekonomi yang menitikborat- 
kan pada peningkatan usaha borproduksi dengan menggunaknn 
teknologi modern, Kate dari itu di dalam pa sal 5 ayat 1 
Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keoelamatan Kor- 
ja dioebutkan adanya pegarai pcngarais dan ahli keoelamat
an kerja yang bertugao menjalankan pcngarcaaan langoung 
terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelak- 
canaannya. Kemudian di dalan paoal 5 ayat 2 dioebutkan 
bahwa pegapai pengaras dan ahli keoelamatan kerja dalan 
menjalankan weuonang dan kecajibannya untuk melakoanakan 
undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan, 
Peraturan perundangan yang dicaksud adalah Peraturan Hen- 
teri Tonaga Kerja # Transmigraoi dan Koperaoi nomor 
03/1IEN/1978 tentang Peroyaratan Penunjukan dan Wewcnang 
ocrta Kemjiban Pegawai Pengawao Keoelamatan dan Keoehat- 
an Kerja dan Ahli Keoelamatan Kerja oerta Surat Keputuoan 
Eenteri Tonaga Kerja dan Tranomigraoi nomor 33/UEN/DP/1979 
tentang Penunjukan Pegawai-Pegarai Pengarao yang Diberi 
Kemjiban Menjalankan Pengawaoan Keoelamatan dan Keoehaton
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12
Kerja.

1* Hencegah dan llen/torangi Kecelakaan Kerja

Terjadinya kecelakaan kerja berhubungan erat dengan 
adanya "cumber bahaya yaitu kebakaran, peledakan, kcna no-

coln, meoin rusak, dan penyakit aklbat kerja". Undang- 
undang nomor 1 tahun 1970 menayaratkan untuk mencegah, 
mengurongi, dan memadamkan kobakaran dl dalam pacal 3 cyat 
1 huruf b. Kemudian dl dalam paeal 3 ayat 1 huruf d yang 
diatur leblh lanjut dalam Surat Keputusan llenterl Tenaga 
Kerja nomor 158 tahun 1972 tentang Program Operaoional So- 
rent akf singkat Padat untuk Pcncegahan dan Penanggulan^an 
Kebakaran diayaratkan untuk member! keoempatan atau jalan 
menyelamatkan dirl pada raktu kebakaran atau kejadlan- 
kejadlan lain yang berbahaya yang berhubungan dengan kons- 
trukol dan pintu ke luar bangunan* Uaaha pencegahan keba
karan yang umum sekall dilakukan dengan nengadakan "larong- 
an merokok" di tempat-tempat kerja. Sedangkan usaha po- 
nanggulangan kebakaran lainnya yang haruo dlperhatikon do- 
ngan ponyodiaan dan pemeliharaan poralatan pemadam api dl 
tempat-tempat yang dlanggap layak dan nudah dapat dicapai 
oohlngga pada oaatnya alat tersobut dibutuhkan dapat digu- 
nakan dengan lancar. Adanya tanda bahaya atau alarm keba
karan dl tempat-tempat kerja oangat pentlng untuk neng-
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ingatkan kepada setiap orang jika terjadi kebakaran ac^r 
korugian yang lebih bosar dapat dicegah. Salah oatu ko- 
uajiban seorang penguoaha atau pengurus antara Iain ada- 
lah nenyelenggarakan penblnaan bagi semua buruh dalan pen- 
berantaean kebakaran yang berupa ceramah, latihan pcnadan 
kebakaran, dan pengar&san oerta perarnitan peralatan po- 
madam apl yang haruo dilakukan secara tcratur. Dengan de- 
nikinn pegawai pengarao dalam nelaksanakan tugas pongauao- 
annya terutama untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya 
kebakaran di tenpat-tenpat kerja didaoarkan pada Surat Ko- 
putusan Uenteri lenaga Kerja nonor 158 tahun 1972 dan Pcr- 
aturan Hcnteri Tenaga Kerja dan Tranmigraoi nomor 
04/KEITA980 ten tang Syarat-oyarat Pemaoangan dan Pemcliha- 
raan Alat Pemdan Api Hingan yang nerupakan peraturan po-
lakeana dari pacal 3 ayat 1 huruf b dan d Undang-undang/
nonor 1 tahun 1970,

Peraturan Llonteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
nonor Ol/HEIT/1982 tentang Bo Jana Tokanan nerupakan oaloh 
catu peraturan pelaksana dari paoal 3 ayat 1 huruf o 
Undang-undang nonor 1 tahun 1970 dalan ueahanya untuk non— 
cegah dan mengurangi bahaya pcledakan yang banyak ditimbul- 
tan dari penggunaan bejana tekanaxw Syarat-oyarat keselanat- 
an ker janya diatur di dalan bab III nulai pasal 5 aampai do- 
ngan pasal 23. "Pcledakan dapat disobabkan oleh bahan-bohan 
nisalnya bahan yang nudah neledak atau oleh konsentraoi da*-
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rl uap-uapf gao-gao, dan debu tertentu di dalam udara"̂  
oehingga usaha yang paling baik untuk mcncegahnya adalnh 
dengan nenyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Undang- 
xrndang nomor 1 tahun 1970 menyebutkan di dalam paoal 3 ayat 
1 huruf k tetapi peraturan pelakoananya oampai oaat ini bo- 
lum ada.

Uoaha pencegahan kecelakaan kerja akibat terkcna 
pcralatan me sin yang oedang borjalan dengan memasang olat- 
alat pengaman pada meein yang bersangkutan atau nemaoang 
pagar di sekellling peralatan meoin teroebut. Sodangknn 
pemeliharaan yang kurang baik terhadap peralatan mooin 
akan menyebabkan meoin ruoak merupakan oumber bahaya ter- 
jadinya kecelakaan kerja. Peraturan tentang Keamanan di 
dalam Pxaktek dan Tempat Kerja (Voilighoidoreglenent) 
Staatoblaad 1910 nomor 406 dan Peraturan Khuouo Birektur 
Poker jaan Umum nomor 119966/Stx? tahun 1910 merupakan pc- 
doman bagi pengamanan dan pemeliharaan peralatan meoin 
di tempat kerja. Heskipun oocara formal Veiligheids- 
roglement 1910 cudah dicabut dengan Undang-undang nomor 
1 tahun 1970 tetapi berdaoarkan paoal 17 undang-undang 
ini maka Veiligheidoreglement 1910 maoih berlaku karena 
peraturan pelakoana untuk pengamanan dan pemeliharaan 
peralatan meoin oampai oekarang belum a da, Organioaoi 
Porburuhan Intemaoional (ILO) Juga menetapkan mengenai 
oyarat-oyarat pengamanan dan pemeliharaan peralatan no-
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sin di dalam Model Code of Safety Regulations for In
dustrial Establishment tahun 1948. Ilodel Code ini juga 
dipakai sebagai pedoman bag! pegawai pengawas karena In
donesia merupakan saloh eatu negara anggota dari Organi- 
sasi Perburuhan Intemasional (ILO). Dengan demikian peng- 
amanan dan pemeliharaan peralatan me sin oecara oempuma 
dapat membantu menguxtingi kecelakaan kerja di camping 
akan meningkatkan efieienci kerja.

Saiah satu akibat dari penggunaan teknologi mo
dem di tempat-tempat kerja adalnh peuyckit akibat kerja 
yang diderita oleh buruh. Penyakit akibat kerja menurut 
pa sal 1 huruf a Peraturan Henteri Tenaga Kerja dan Trans- 
migraoi nomor Ol/lIEN/1981 tentang Kewajiban Kelaporkan 
Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang dise- 
babkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Undang-undang 
nomor 1 tahun 1970 mensyaratkan di dalan paoal 3 ayat 1 
huruf h untuk mencegah dan mengendalikan tlmbulnya penya- 
kit akibat kerja baik phyoik maupun pcychis, peracunan, 
infeksi, dan penularan. Eaka dari itu Peraturan Eonteri 
Tonaga Kerja, Trnnsmigrasi dan Koperasi nomor 01/kEN/l976 
tontang Kewajibun Latihan Hygiene Peruoahaan, Keeehatan 
dan Kenelamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan mewajibkan 
kepada oetiap perusahaan untuk mengirimkan dokter perusa- 
hoannya mcngikuti latihan toracbut. Scdangkan untuk te
naga paramedic peruoahaan diatur dengan Peraturan Henteri
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Tenaga Kerja dan Trannmigraoi nomor Ol/lIEN/1979 tentang 
Kerajiban Latihan Hygiene Peruoahaan, Kesehatan dan Ko- 
selamatan Kerja bag! Tenaga Paramedic Peruoahaan. Selon- 
Jutoya pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1970 merajib- 
kan kepada penguoaha atau pengurus untuk memerikoakan ke- 
sehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fislk dari 
buruh yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan oecual 
dengan sifat-oifat pekerjaan yang diberikan padanya dan 
memoriksakan oemua buruhnya socara berkala* Sebagai pcr- 
aturan pelaksananya adalah Peraturan Center! Tenaga Kerja 
dan Troncolgraoi nomor 02/HEN/1980 tentang Pemerikoaon Te
naga Korja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Apabi- 
la di dalam penorikcaan keoehatan berkala atau khusuo di- 
tesukan penyaklt akibat kerja, pengurus dan badan yang di
tun juk tci jib nolaporkan socara tertulls kepada Kantor Dlt- 
jen Binalindung setempat. Kora jiban ini dlsebutkan dl da
lam Peraturan llonteri Tenaga Korja dan Transmigrasi nonor 
Ol/tIEN/1981. Sodangkan jenls penyaklt akibat kerja yang 
ua jib dilaporkan ditetapkan dalam lampiran peraturan ncn- 
terl ini, Penyaklt akibat kerja pada unranya berkaitan 
orat dengan alat perlindungan diri berdaearkan jenls pc- 
korjoan tertentu. Ilaka dari Itu pacal 4 ayat 3 Peraturan 
Kenteri Tenaga Kerja dan Tranenlgrasl nomor Ol/tIEN/1981 
nerajibkan kepada pengurus dan buruh untuk menyediakan 
dan nem&teLi alat perllndungan diri teroobut.
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2. Member! Pertolongan pada Kecelakaan Kerja
17

Kecelakaan kerja karena tidak dipenuhinya gyarat- 
oyarat keselamatan kerja akan nengaftlbatkan kerugian baik 
bagi peruoahaan, masyarakat pada umumnya dan khuouonya bu
ruh serta keluarganya, Kerugian yang langoung diraoakan 
oleh buruh yang bereangkutan berupa luka-luka, cacat co- 

atau oeunrur hidup bahkan kematiannya. Pihak peruea- 
haan di dalan menghadapi suatu kecelakaan kerja yang no* 
nimpa buruhnya berkewajiban untuk raemberikan pertolongan. 
Kenajiban ini disebutkan di dalan paoal 3 ayat 1 huruf e 
Undang-undang nomor 1 tahun 1970. Usaha yang pertama haruo 
dilakukan adalah dengan menyediakan peralatan pertolongan 
pada kecelakaan kerja* Peraturan Khueuo AA untuk Pertolong- 
an Pertama pada Kecelakaan merupakan daoar hukum bag! pc- 
gawai pengawas karena sanpai caat ini belum a da peraturan 
pelakeananya. Paoal 1 Peraturan Ehuouo AA menentukan di 
dalam porueahaan-perufjahaon atau tempat-tempat kerja haruo 
ada oobuah atau lebih alat pengangkut untuk penderita (bale- 
bale atau brankar) dan oatu atau bob era pa tromol penbalut 
berioi lengkap menurut bentuk yang ditentukan. Penetapan 
junlah dan bentuk tromol pembalut yang diharuskan untuk 
oetiap tcnpat kerja, pasal 2 cub b menentukan berdaearkan 
pada banyaknya buruh dan tempat kerja dengan sedikit atau 
banyak kemungkinan akan terjadinya kecelakaan kerja.
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Terjadinya euatu kecelakaan kerja tldak dapat di- 
dugs oebelumnya dan dapat terjadi setiap saat. Faktor po- 
nyebabnya tidak caja tergantung pada adanya ounber "bahaya 
yang lebih bereifat teknio, tetapi yang juga tidak dapat 
diabaikan adalah sikap nental buruh itu sendiri.Uaka dari 
itu paaal 6 Peraturan Khusuo AA mengharuskan peneliharoan 
aenua bahan dan alat isi tronol dengan baik agar setiap 
raktu slap untuk dipakai, Di camping itu diharuskan pula 
adanya oeorang atau lebih yang dapat menjalankan pertolong- 
an pert ana pada Eocolakaan (PPPK) dan bertanggungjaoab atao 
lol tronol untuk oetiap peruoahaan atau tempat kerja • Ke- 
nudian dioebutkan pula dl dalam paeal 9 ayat 3 Undang- 
undang nonor 1 tahun 1970 bahwa penguruo antara lain dica- 
jlbkan menyelenggarakan pcnblnaan bagi ocmua buruhnya da
lam mcmberikan pertolongan portama pada kecelakaan kerja, 
tetapi canpai oaat ini belum ada peraturan pelakeananya.

3. Kenberl Alat-Alat Pcrlindun^an Diri kepada Buruh

Pcmberian olat-elat porlindungan diri kepada buruh 
nerupakan salah oatu uoaha untuk menoegah dan mengurangl 
terjadlnya kecelakaan kerja apabila uoaha eecara teknlo 
tidak dapat dilakoanakan. Paoal 3 ayat 1 huruf f TJndang- 
undang nomor 1 tahun 1970 nencyaratkan untuk memberi alat- 
alat perlindungan diri pada para peker ja. Alat-alat por-
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lindungan diri ini horus dioodiolcan oecara cuma-cuma 
oleh penguruo perusahaan seouai dengan pasal 14 ayat c. 
Sedangkan peraturan pelakoana yang mengatur khusus me- 
ngenai alat-alat perlindungan diri sampai saat ini bo- 
lum ada. Pemakaian alat-alat perlindungan diri oleh bu
ruh oangat tergantung pada jeniff pekerjaan atau peralat
an kerja tertentu. llaka dari itu peraturan pelaksana 
tentang alat-alat perlindungan diri yang ada oekarang 
hanya untuk beberapa jenio pokorjaan. Sedangkan eoba- 
gian lainnya maeih berupa pedoman ataupun rencana yan£ 
diharapkan dalam naktu dekat akan dapat dituangkan da
lam bentuk peraturan perundangan,

Pegarai pcngauao di dalam nelaksanakan penga&ao- 
an dapat memerintahkan agar penguoaha atau penguruo nc- 
nyediakan alat-alat perlindungan diri sesuai dengan ko- 
butuhan berdaoarkan kercenangan yang diberikan pasal 4 
ayat 1 Peraturan Henteri Tenaga Kerja, Trancmigrasi 
don Koperaoi nomor 03/HEIT/1978. Di dalam menentukan je- 
nio alat-alat perlindungan diri itu pegarai pengacas 
harus mempezhatikan juga jenio pekerjaan atau kondioi 
lingkungan dan buruhnya oondiri. Alat perlindungan diri 
yang baik adalah '‘yang memenuhi cyarat-nyarat cukup 
efisien untuk pelindung terhadap sesuatu bahaya, tidak 
mengganggu kebebaoan gerak/bcker jaf enak dipakai dan 
harganya relatif curahM,̂  Beberapa alat perlindungan
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diri yang biaea dipakai adalah pakaian pelindung yang 
digunakan untuk peker jaan yang mengandung "bahaya benda- 
benda beterbangan, peroikan opi atau logam, listrik, 
cairan dan bahazv-bahan kiniarri, dan bahaya penyinaran 
radio aktif• Topi penganan diharuskan hanpir pada se
nna jenis pekerjaan kecuali poker jaan dengan bahaya 
tertentu misalnya gas, asapv debu eorta percikan api 
dan Dinar silau pada pengelacan yang lebih membutuhkan 
kaca 22ata dan penntup muka (naoker) pengaman. Sarung 
tangan dan sepatu penganan banyak dipakai untuk nelin- 
dungi buruh dari bahaya terpotong, tergosok, meoin- 
neein, liotrik, cairan dan bahan-bahan kimiawi, percik
an api atau logan, gas, a cap ocrta radang kulit. Untuk 
nelindungi buruh dari penyakit akibat kerja yang berhu- 
bungan dengan gangguan saluran pernafasan, naira cangat 
perlu disediakan alat pelindung peraafaean (respirator), 
Sedangkan untuk mencegah keruoakon pada alat pendengaron 
dengan akibat kotulian karena gangguan kebisingan suara 
diperlukan adanya alat pelindung telinga bagi buruh, 
Sabuk penganan perlu dioediakan antara lain untuk pe
ker jaan pada konotcuksi, monara, bekerja di dalan ru- 
anjjan tertutup oopcrti boiler, tangki dan sobagainya.

Peraturan perundangan untuk melindungi buruh ti
dak akan nempunyai arti apabila pelaksanaannya tidak di-
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awaoi. llaka dari itu dikeluarkan Undang-undang nomor 3 
tahun 1951 tentang Pernyataan Borlakunya Undang-undang 
nomor 23 tahun 1948 tentang Pengawaoan Perburohan. Peng- 
atmoan terhadap pelakoanaan peraturan perundangan per- 
buruhan khuouonya tentang keoelamatan kerja diatur di 
dalam bah XT dan VI Undang-undang nomor 14 tahun 1969 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. 
Ketentuan ini kemudian ditegaokan lagi di dalam Undang- 
undang nomor 1 tahun 1970 khucuonya bab IV. Henurut 
Inotrukei Henteri Tenaga Kerja, Troncmigrasi dan Kopera- 
oi nonor OH/UEXl/1975 tentang Petunjuk Polakoanaan Kepta- 
tuoan Henteri Tenaga Kerja, Trannnigraoi dan Koperaoi 
nomor lOOO/lIEn/1975, pengaracan terhadap keoelamatan ker
ja dilakukan oleh Direktorat Pcmbinaan ITorca-norca Kooo- 
lanatan Kerja dan Hygiene Peruoahaan (PKKK) Bitjen Bina- 
1 indung. Untuk daorah tingkat II pengauacan dilakukan 
oleh Sekoi PMK Kantor Bitjen Binalindung Kabupaten/Ko- 
tamadya.

Salah oatu tujuan dari Undang-undang nomor 1 ta
hun 1970 menggunakan produkoi oecara dengan menper- 
hatikan faktor keoelamatan kerja yang melibatkan bebera
pa unsur antara lain penguoaha, buruh, don kondioi ling- 
kungan kerja. Kemudian di dalan penjelaoan umum dari 
Undang-undang nomor 1 tahun 1970 dikatakan undang-undang 
ini bersifat preventif dengan nenitikboratkan penbinaan
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fl&law rangka memperkecil bahaya kecelakaan kerja, llaka 
dari Itu pengawaoan terhadap keselamatan kerja oudah da
pat dilakukan oejak prooeo perencanaan pembangunan atau 
perbalkaA suatu tempat uoaha atau pabrlk, Setiap orang 
yang akan mendirikan cuatu tempat uoaha atau pabrlk ha
ruo mengajukan permohonan Ijin atau HO kepada Pemerlntah 
Daerah oetempat berdaoarkan Undang-undang Gangguan (Hto- 
der Ordonantie) tahun 1926, Permohonan ijln atau HO ter- 
oebut juga ditujukan kepada bobcrapa inotanol pemerlntah 
lainnya di daerah teroebut berhubungan dengan Undang- 
undang Gangguan itu antara lain Kopolioian, Dinao Pcria- 
duotrlan atau Dinao Petermkan oucuni dengan jenio uoaha f 
Dinao Kobakaran, dan Sokol PUKE Dit jen Binalindung untuk 
pclakcanaan syarat-oyarat keoolanatan kerja.

Bordaoarkan Peraturan IZontori Tenaga Kerja, Trano- 
nigraoi dan Koperaoi nomor 03/tEH/l978 dan Surat Koputuc- 
an Henteri Tenaga Kerja dan Troncnigraoi nomor 33/tan/nP/79 
pogarai pengauao dari Sekol PUKE borwenang memerlntahkan 
kepada penguoaha atau penguruo untuk menombah, menperba- 
ikl atau mengganti bllamana terdapat kekurangan atau ko- 
oalahan dalam molakoanakan oycrat-oyarat keoolamatan kor
ja, Pegaratl pengamo berwenang pula untuk nelarang pcng- 
gunaan peoawat-peoawat, alat-alat znaupun prooeo produkoi 
yang membahayakan, Untuk itu pogavral pcngatrao memiliokan 
dl dalam permohonan ijin atau HO-nya yang oolanjutnya
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haruo diperhatikan dan oegera dllakoanakan oleh peng- 
usaha atau penguruo yang beroangkutan. Tcnpat uaaha atau 
pabrik itu baru bisa berjalan atau berproduksi apabila 
penguoaha atau penguruo tolah nencnuhi persyaratan yang 
ditentukan dalam permohonan ijin atau HO-nya tercaeuk un
tuk oyarat-oyarat keoelagatan kerja, Kenyataannya meoki- 
pun penguoaha atau penguruo belun melakeanakan atau me- 
nonuhi qyarat-oyarat keselamatan kerja, peruoahaan atau 
pabrik yang beroangkutan eudah dapat ber jalan atau ber- 
produkoi, Peruoahaan atau pabrik oudah dapat ber jalan 
atau berprodukoi karena pemohonan ijin atau HO-nya te- 
lah dikeluarkan oleh Pemerintah Dae rah octcnpat yang 
mempunyai vrewenang untuk itu. Sedangkan ha oil penerikca- 
an pegavrai pengawao itu temyata hanya bersifat "reko- 
nendaoi".

Di dalan baik Peraturan Henteri Tenaga Kerja, 
Trantzaigraoi dan Koperaoi nomor 03/HEN/1978 maupun Surat 
Keputuuan Henteri Tenaga Kerja dan Tranmigraoi nomor 
33/HEH/1JP/1979 tidak terdapat ketentuan mengenal jan̂ ka 
uaktu peraerikeaan di peruoahaan atau pabrik yang haruo 
dilakukan oleh pegnwai pengawao. Jangka isaktu ini hanya 
didacarkan atao kebijakoanaan dari Kepala Kantor Ditjen 
Binalindung ootcmpat. Pada unumnya pemerikoaan dimulai 
oatu tahun oetelah peruoahaan atau pabrik itu berjalan 
dan oolanjutnya pemerikoaan dilakukan oatu tahun oekali
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do Dual dengan junlah tenaga dan oarana yang terbatao. 
Undang-undang nonor 1 tahun 1970 bersifat preventif oo- 
hingga pada setiap penerlkoaon pegarai pengawao lebih 
banyak melakukan pembinaan daripada pengauaoannya.

Peganai pengarao pada caat melakukan penerlkoaon 
yang pertama kail akan mencatat oenua hasll penerlkoaon 
pada Akte Pemerlksaan Sementara. Selanjutnya hasll pene- 
rlksaan Ini dipindahkan ko dalan buku Akte Pemerikcaan 
yang rajib dlslnpan oleh penguoaha atau pengurus untuk 
dlserohkon kepada pegarai pengacao pada saat dilakukan 
penerlkoaon dl peruoahaannya. Pegarai pcngacao nenpunyai 
pewenang untuk nenerlntahkan kepada penguoaha atau peng- 
urus untuk nenenuhl kekurangan oyarat-oyarat kesolacatcn 
kerja dalan jangka rraktu tertcntu, niBalnya perintah un
tuk nenberi pa gar penganan pada ban penggorak dari meoln 
diosel ke meoln komprcoor pendlngin dalan jangka raktu 
dua nlnggu. Ban pegauai pengacao akan nonyegel ban pong* 
gerak itu untuk ocnentara caktu oanpai penguoaha atau 
pengurus nemaoang pagar penganan. Apabila oanpai jangka 
caktu yang dltentukan penguoaha atau penguruo tidak ne- 
laksanakan perintah itu naka pogawai pengarao akan net>- 
borikan poringatan untuk oegera dllaksanakan dalan jang
ka vraktu yang dltentukan* Pada umumnya pogawai pengatxio 
dapat nemberikan poringatan oanpai dua kali dan apabila 
nnoih melanggar naka pegauai pengarao nknn nelakukan
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tindakan, Pcgarai pengarao akan langerung nenindak peng- 
ucaha atau penguruo untuk polanggaran yang dianggap 
"oangat nembahnyakan" kooelanatan kerja buruh. Inllah 
ynng dimkoudkaa dengan pcnbinaan yang bersifat preyen- 
tif darl Undang-undang nonor 1 tahun 1970. Bentuk darl 
tugao pcnblnaan lalnnya dengan nenberikan ceramah ten
tang kooolaratan kerja baik di perusahaan-perusahaan 
naupun di tenpat-tenpat lalnnya.

Pengawaoan terhadap keoolanatan kerja oelain di
lakukan oleh pegawai pengarao darl Sekal PHKK dapat ju- 
ga dilakukan oleh ahli keoolanatan kerja atau Panitia 
Pcnblna Keoelamatan dan Keoehatan Kerja dari peruoahaan 
yang beroangkutan. Pencrintah telah nengeluarkan Peratur
an Honteri Tenaga Kerja nonor 02/1IEIT/1970 tentang Penben- 
tukan Panitia Penbina Kooolamatan dan Keoohatan Kerja di 
Tempat Kerja oebagai peraturan pelakaana dari paoal 10 
Undang-undang nonor 1 tahun 1970. Paoal 10 ini nenyebut- 
kan bahua Henteri Tenaga Kerja beruenang nenbentuk Pani
tia Penbina Keoolanatan dan Kooohatan Kerja guna nenper- 
kcnbangkan kerja oana, oaling pengertian, dan partioipa- 
oi efoktif dari penguoaha atau penguruo dan tenaga kerja 
dalam tenpat-tenpat kerja untuk nelakoanakan tugao dan 
korajiban bersama di bidang keoolanatan dan keoohatan 
kerja, dalam rangka melancarknn uoaha produksi. Sekoi 
PHKK bortugao pula nenberi pcnbinaan dan latihan kepada
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buruh ouatu peruoahaan untuk nenjadi ahll keselanatan 
kerja dl peruoahaannya, Ahll keselamatan kerja ini ber- 
tugao nengsraoi ditaatioya Undang-undang noxaor 1 tahun 
1970. Pada dasaraya ahll keselamatan kerja dan Panitia 
Pembina Keselamatan dan Kosehatan Korja bertugao ncm- 
bantu pelaksanaan qyorat-cyarat keselamatan kerja pada 
umumnya dan khuouenya mencegah kecelakaan kerja dl 
tempat-tenpat kerja, Tetapi conpai ami tahun 1982 "dl 
Indonesia baru terfcentuk 614 Panitia Penbina Kesclamt- 
an dan Kosehatan Kerja dari junlah ideal menurut Undang- 
undang nomor 1 tahun 1970 ookitar 55.250 Panitia Penbina

QKooolamtan dan Kosehatan Korja". Bolum oenua pcruoaha- 
an menyolenggarakon pembinaan dan latihan bagi buruhnya 
untuk dljadlkan ahll keselamatan kerja dl perusahaannya, 

oohingga uoaha untuk mencegah dan nengurangi kecelakaan 
kerja di tempat-tempat kerja ccnininal cungkin kurang 
ofektif*

Ucaha pencegahan kecclakaan kerja tidak tergantung 
pada kondlsi tempat kerja dan peralatannya oaja tetapi 
tergantung juga pada faktor manuoianya yaitu penguoaha 
atau pengurus dan buruh itu oondiri. Tidak oedlkit ke- 
eelakaan kerja terjadi akibat tori oitop mental pengusa- 
ha atau pengurus dan buruh yang bercangkutan. Sikap men
tal itu borupa kuranguya keeadaran hukum untuk mematuhi 
peraturan perundangan tentang keoelcmatan kerja. Kereka
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hantfa mengetahul kerugian langoung akibat kecelakaan 
kerja yang diderita buruh yang beroangkutan. llereka ti
dak menyadarl kerugian tidak langoung berupa hilongnya 
jam kerja, menurunnya produktivitas tenaga kerja yang 
berakibat berkurangnya haoil produkoi dan sebagainya.
Di camping itu banyak darl penguoaha atau pengurus, 
teratoma dari poru&ahaan-poruDahaan kecil, yang tidak 
molakcasakan syarat-syarat koselamatan kerja disebabkan 
cahalnya biaya yang haras dlkoluarkan untuk menbeli pcr- 
alaton kesolamaton kerja. Beberapa penguoaha atau pcng- 
urus mcraca tidak perlu untuk nolaporkan adanya peralat
an neoin baru di pervisahoannya kepada Sekol PHKK Bit jen 
Binalindung. Sedangkan untuk pcruoahaan-peruoahaan nilik 
negara dirasakan oleh pegauai pengarao kurang efioien 
karena harus mendapatkan ijin lebih dahulu darl penguins 
di tingkat pueat atau inotansi yang di ataonya. *JDi pihak 
lain buruh tidak nonggunakon peralatan keselamatan kerja 
yang dioediakan pcngucaha atau penguruo dengan cara yang 
bcnar. Tingkat pendldlkan yang rend ah dari buruh menye- 
babkan mereka kurang mengetahui atau menyadarl nanfaat 
dari penggunaan peralatan keoelamatan kerja. Faktor ke- 
jiuaan atau poikhio dari buruh dapat menjadl sebab ter- 
jadinya kecelakaan kerja. Buruh eebagai nanusia tidak 
terlepao dari unour lain di oekelilingnya yaitu keluarga 
atau rranh tangga, tcmpat kerja, hubungan kerja baik
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dengan buruh lainnya maupun dengan plhak penguoaha atau 
pengurus.

Pegawai pengawao borwenang melakukan penguoutan 
terhadap pelanggaran peraturan perundangan keselamatan 
kerja oesuai dengan paoal 4 ayat 1 huruf g Peraturan 
llonteri Tenaga Kerja* Tranenlgrasi dan Koperasi nonofc 
03/ECT/1978. Henurut pasal 8 ayat 1 huruf b Undang- 
undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
penyidik adalah pe jabat pegami negeri nipil tertentu 
yang diberi wewenang khusuo oleh undang-undang. Pegarai 
pengavras keselamatan kerja yang mempunyai wowenang 00- 
bagai penyidik adalah yang ditunjuk dengan Surat Kepu- 
tuean Kenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 
33AHU1/EPA979 juncto Undang-undang nomor 3 tahun 1951. 
Selain oebagai penyidik, pegarai pcngawas dapat menjadi 
oakoi ahli untuk mcmbcrlkan keterangan dl muka pengadil- 
an. Konya taannya oanpai caat ini belua pcrnah ada peng- 
ucaha atau pengurus yang dituntut di muka pengadilan 
bcrhubungan dengan pelanggaran pelaksanaan peraturan 
perundangan tentang keselamatan kerja. Pongucutan hanya 
dilakukan terhadap pelanggaran cyarat-oyarat keoclamat- 
an korja yang mcnyebabkan kecelakaan kerja cehingga 
peraturan perundangan keselamatan korja yang ditujukan 
untuk molindungi buruh ini tidak ada artinya dan tidak 
akan mencapai tujuannya.
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^Wawancara dengan Sekoi Pembinaan TTonm-norma 

Keselamatan Kerja dan Hygiene Perusahaan Kantor Direk- 
torat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Per
lindungan Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya, 21 Februa- 
ri 1983.

^Zayadi, Pencegahan Kecelakaan Kerja, Yayasan 
Dharma Sejahtera,' Jakarta, 1975, h. 64*.

^Bizeddin Easjid, PengertjLan pasar Kesehatan 
Kerja, jilid 1, Ikatan Pengawao keselamatan dan Eesehat- 
an Kerja Wilayah Java Timur, Surabaya, 1979« b. 68.

^̂ Kompae, loc. cit.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA TRI UTARI



BAB III

PEffGAtfASAJT DI BEBEHAPA PEEDSAHAAIT OTASTA

Terciptanya ketenangan don ketentraman kerja da* 
lam proses produkoi barony dan jaca akan Benjamin ter- 
capainya pembangunan oerta pelakoanaan Hubungan Pcrbu- 
ruhan Pancaoila. Ikka darl itu buruh perlu mengetahui 
oocara past! apa yang menjadi hak dan kocajibannya. Por- 
janjian kerja bersama yang diadakan oocara mueyarcarah 
antara serikat buruh dengan penguoaha merupakan oarona 
yang paling baik; untuk mencapai tujuan teroebut, Sal ah 
oatu oyarat dari penbuatan perjanjian kerja beroama di 
antaranya dengan adanya oalah oatu pihak yaitu serikat 
buruh, Pcmbontukan oorikat buruh di peruoahaan tidak m -  
dah dan belum oemua peruoahaan menpunyai oerikat buruh. 
Dongan dcmikian adanya perjanjian kerja beroana di tiap 
peruoahaan belum dapat diharapkan teruujud dengan cepat. 
TTnkA dari itu untuk mengataolnya perlu adanya peraturan 
kerja peruoahaan yang beriol ketentunn-kotentuan menge- 
nal cyarat-oyarat kerja dan tata tertlb perusahaan. So- 
hingga "peraturan kerja peruoahaan dapat dikatakan oo- 
bagal jembatan terwujudnya perjanjian kerja beroama di

qtiap peruoahaan",
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1* Peraturan Korja Peruoahaan
31

BerdaoaJtan Peraturan Ilenteri Tenaga Kerja, Trano- 
nigraoi dan Koperaoi nomor 02,AlEH/l978 tentang Peraturan 
Peruoahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuh- 
an maka tiap peruoahaan yang nempekor jakan oejumlah dua 
puluh lisa orang buruh atau lebih dirajibkan membuat per
aturan kerja porusahaan. Penbuatan peraturan kerja per- 
ucahaan itu haruo didahului konoultaoi dengan buruh-buruh- 
nya. Apabila penguoaha mengalami keoulitan atau tidalr 
mnnpu untuk membuat peraturan korja peruoahaan maka dapat 
berkonoultaol dengan pegawai dari Dit jen Binalindung. Ho- 
nurut Inotrukoi Ilenteri Tenaga Korja, Tranamigraoi dan 
Koperaoi nomor Oll/ilEtf/1975 yang dimakoudkan pegatrai itu 
dari Sekoi Penguruoan Pereyaratan Kerja dan Jaminan Soci
al (PPKJS). Pegatrai ini akan nembina dan membimbing poutf- 
uoaha mengenai bentuk dan ioi dari peraturan kerja peru
oahaan.

Pada daoamya peraturan kerja peruoahaan dibuat 
oleh penguoaha tetapi penguoaha tidak dapat begitu oaja 
nencantumkan haknya oementara kewa jibannya hanya oedikit.
Haka dari itu Sekoi PPKJS akan memberikan tabulaoi ten- 
tang ̂ naa-nonaa ?eraturan Poruuahaan. Tabulaoi ini ber- 
ioi jenio nonna-noraa yang perlu atau haruo ada dalam 
peraturan ker^a peruoahaan. Jenio noma yang berhubung-
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an dengan syarat-oyarat keoelamatan kerja di antaranya 
tentang peralatan keselamatan kerja, keoehatan dalam 
lingkungan dan pemerikoaan keoohatan. Sementara itu 
jenis nozma yang haruo ada dalam peraturan kerja peruca- 
haan antara lain peraratan dan pengobatan serta tun Jang- 
an kecelakaan kerja. Peraturan kerja perusahaan baru bi- 
oa dieahkan apabila isinya oudah ncmenuhi syarat yang 
ditentukan dalam tabulaoi, Denlklan juga untuk sefriap 
perubahan ioi peraturan kerja peruoahaan yang sudah di- 
oohkan haruo pula mendapatkan pengesahan. Dengan deni- 
kian pengamsan terhadap syarat-oyarat keselamatan ker
ja di peruoahaan dapat dilakukan oleh Sckoi PPKJS pada 
cant penbuatan peraturan kerja peruoahaan, Ternyata 
oyarat-oyarat keoelamatan kerja yang ada dalam peratur
an kerja peruoahaan itu tidak dioantumkan oecara jelao, 
Ioinya tidak lebih daripada paoal-paoal yang ada dalan 
peraturan perundangan keoelamatan kerja. Pada umumnya 
peraturan kerja peruoahaan hanya mencantumkan oyarat- 
oyarat keselamatan kerja yang langoung berhubungan de
ngan kecajiban buruh, nioalnya mengenai penyediaan 
alat-alat perlindungan diri. Sedangkan hak buruh untuk 
mendapatkan latihan atau pendidikan tentang cara-cara 
penggunaan peralatan peruoahaan tidak diporhatikan da
lam peraturan kerja perusahaan.
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Henurut Peraturan Ilenteri Tenaga Kerja, Trans- 
nigraoi dan Koperasi nomor 02/UEN/1978 peraturan kerja 
peruoahaan berlaku paling lama dua tahun* Peraturan 
kerja porusahaan yang lama maoih berlaku sampai di- 
oahkannya peraturan kerja peruoahaan yang barn atau di- 
tandatanganinya perjanjian kerja beroama* Pegawai dari 
Soksi PPKJS temyata tidak dapat mengacaoinya dengan 
balk, Junlah tenaga yang haruo mengawaoi tidak oobandlng 
dengan jumlah perusahaon yang haruo diarrasi mengakibat- 
kan keoulitan bagl Seksi PPKJS untuk melakukan pengarao- 
an dengan balk* 3)1 plhak lain penguoaha tidak mau melo- 
porkan peraturan kerja peruoahaannya yang oudah habio 
moa berlakunya* Penguoaha kurang menyadari art! penting 
dari peraturan kerja peruoahaan padahal oituasi dan ken- 
disi llngkungan kerja oudah berubah mengikuti pefrkem- 
bangannya. Penguoaha akan mengalami kesulitan apabila 
di peruoahaannya tlmbul peroelisihan perburuhan. Pecacai 
dari Sekoi PPKJS baru nengetahuinya pada oaat dininta 
untuk menyeleoaikan pcroellolhan teroebut* Pegami ini 
akan oegera memerintahkan kepada pengusaha untuk membuat 
peraturan kerja peruoahaan yang baru.'

Poganai dari Seksi PPKJS hanya mempunyai rrenonnng 
untuk membina dan mengawaoi penbuatan peraturan kerja 
peruoahaan. Kereka tidak bertronang untuk melakukan peng- 
ucutan terhadap pelanggaran peraturan perundangan perbu-
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ruhan. Sedangkan yang bernenang nelakukan pengusutan 
adaloh Sokol Pcnbinaan Norca-nom Perlindungan Tenaga 
Kerja (PHPTK). Ternyata oanpai oaat ini belum pemah 
ada penguoaha yang ditindak karena nelanggar ketentuan 
tentang peraturan kerja peruoahaan, Sckoi PUPTK tidak 
oelalu langoung melakukan tindakan melainkan lebih da- 
hulu nengadakan peringatan yang beroifat membina. Apa- 
bila ucaha pembinaan ini tidak borhaoil baru dilakukan 
tindakan terhadap penguoaha yang beroangkutan,

Bordaoarkan Inotrukoi nontori Tenaga Kerja, Trana- 
nlgraoi dan Koperaoi nonor Oll/tan/1975 naka Sekol PUPTK 
bertugao untuk melakukan pongauaean terhadap pelakoamon 
peraturan perundangan perburuhan, Sedangkan wewenag un
tuk nelakukan penguoutan didacarknn pada Undang-undang 
nonor 8 tahun 1981 junoto Undang-undang nonor 3 tahun 
1951. Peganai pengawao ini dapat nenjadl sakoi ahli un
tuk dimintakan keterangannya di muka pengadilan.

Salah oatu tugao pegarai pengavao antara lain 
yang bcrhubungan dengan pelakcanaan paoal 9 juncto paoal 
2 ayat 1 Peraturan Henteri Tenaga Kerja, Trancmlgraoi 
dan Koperaoi nonor 02/11EIT/1978, Ketentuan ini nenyebut- 
kan dalan jangka xraktu paling Iona enan bulan eetelah 
ditotapkannya peraturan nenteri ini oenua peruoahaan yang 
nenpeker jakan oejunlah dua puluh lima orang buruh atau 
lebih haruo oudah nengajukan peraturan kerja perusahaan
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untuk disahkan. Henurut paoal 10 peraturan menteri ini 
pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dari per-* 
aturan menteri ini diancam dengan hukunan kurungan oe- 
lama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya 
E? 100,000,00 (oeratuo ribu rupiah), Kenyataannya banyak 
perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut 
dl atas meskipun perusahaatt yang bersangkutan nemenuhi 
persyaratan untuk itu. Peraturan perundangasi. perburuhan 
begitu banyak nacamnya oehingga begitu banyak pula tu- 
gas yang haruo dilakoanakan oleh Sekoi P1TPTK. Di oanping 
itu Junlah tenaga yang terbatao merupakan hambatan pula 
bagi pegarai pengairaa u&tub nolakoanakan pengaracannya.

Pada unurmya peruoahaan-peruoahaan yang be oar 
atau kuat oudah nempunyai peraturan kerja porusahaan, 
Adanya peraturan kerja peruoahaan tersebut disebabkan 
telah terciptanya management peruoahaan dengan balk oo- 
hlngga tercipta pula hubungan kerja yang balk di antara 
pengurus, pengurus dccsgan buruh maupun di antara buruh 
itu sendiri, Sebaliknya pada perusahaan-perusahaan yang 
kecll atau lemah banyak terjadi persoalan perburuhan 
tennaouk mengenai peraturan kerja perusahaan, Banyak da
ri peruoahaan tersebut tidak mempunyai nanagement per
uoahaan yang balk karena diuruo hanya oleh satu orang 
yang merangkap balk sebagai peailik mupun pengurus 
perusahaan. Uereka kurang mengetahui arti pentlngnya
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peraturan kerja perusahaan oobagai usaha untuk menoegah 
terjadinya peroelisihan porburuhan di perusahaannya. Pi 
camping itu banyak pula yang oengaja nelanggar peraturan 
perundangan porburuhan karona kurangnya kesadaran hukun 
pada noreka .

2, Porjanjian Kerja Boroana

Porjanjian kerja boroana nerupakan perjanjian on- 
tara oatu atau beberapa oorikat buruh yang terdaftar de
ngan ooorang atau beberapa ma jikon/pengucaha, satu atau 
beberapa perkunpulan penguoaha yang berbadan hukun. Por- 
aturan perundangan yang mengatur oecara unum adalah 
Undang-undang nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian 
Porburuhan antara Serikat Buruh dan Uajikan. Sedangkan 
ketentuan tentang perundingan pembuatannya diatur de
ngan Peraturan Henteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperaoi nonor 02/UEN/1973. Untuk itu Sokoi PPKJS dapat 
nemberikan pengarohan nengenai penbuatan perjanjian ker
ja beroama kepada oorikat buruh dan penguoaha. Sokol 
PPKJS juga berwonang melakukan pemerikoaan terhadap por
janjian kerja boroama sebelum ditandatangani oleh seri
kat buruh dan penguoaha.

Porjanjian kerja beroaca diadakan secara musya- 
rarah untuk nenotapkan hak dan kera jiban buruh dan peng-
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uoaha. Dengan demikian perjanjinnl korja bersana me- 
rupakan carana yang paling baik bagi oorikat buruh 
dan buruh khuousnya untuk berporan aorta dalam usaha 
memajukan peruoahaan, Salah oatu peran ocrta itu de
ngan mengawasi socara langs**ng polakcanaan perjanjian 
kerja bersama, Pelaksanaan perjanjian kerja bersama ini 
antara lain menyangkut palakcanaan hak buruh oleh peng
usaha, Pengusaha mempunyai kecajiban untuk member*tan 
perlindungan dan pertolongan kepada buruh atas kesela
matan kerjanya dalam proses produksi di perusahaan so- 
cuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1970, Di saiv- 
ping itu pengusaha berke*ajiban untuk nemberikan ganti 
rugi kepada buruh akibat kecelakaan kerja berdasarkan 
Undang-undang nomor 2 tahun 1951 tentang Kecelakaan 
Kerja,

Perjanjian kerja bersama yang telah ditanda- 
tanganl nulai berlaku dan mengikat baik serilfet buruh 
maupun pengusaha, l!aka dari itu sorikat buruh dapat no- 
nuntut hoknya yang menyangkut oyarat-oyarat keselamatan 
kerja apabila pengusaha tidak melaksanakan kera jibannya. 
Tuntutan ini lebih dulu diselesaikan socara nueyanarah 
antara kedua pihak, Uenurut Undang-undang nomor 22 tahun 
1957 tentang Ponyelesaian Perselisihan Perburuhan, per- 
setujuan yang tercapai karena perundingan ini dapat di- 
susun menjadi perjanjian kerja bersama. Apabila tuntutan
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Ini tidak berhaoil dioeleo&ikan maka serikat buruh da
pat melaporkan kepada Sekoi PPKJS untuk menyelecaikanf- 
nya. Tuntutan ini digolongkan oobagai perselisihan per- 
buruhan atau tepatnya peroolioihan hak. Sedangkan per- 
oolioihan hak yang menyangkut ganti rugi kecelakaan ker
ja dapat dilaporkan oleh oorikat buruh kepada Sekoi 
PIIPTK. Peroelisihan hak ini dapat dimintakan banding ko- 
pada Panitia Penyeleoaian Peroolioihan Porburuhan Daeroh 
(P4D) apabila uoaha dari Sokoi PPKJS tidak berhaoil. Pa
nitia (P4B) dapat ncnberikan putuoan yang bcroifat an- 
juran agar kodua pihak nenorln ouatu penyeleoaian ter- 
tontu. Sedangkan putucan Panitia (P4D) yang beroifat 
nongikat dapat dinintakan kekuatan ekoekuoi oleh pihak 
yang beroangkutan kepada Pen^ndilan Hegeri di tenpat pi
hak yang akan nenjalankan putuoan teroebut.

Kenyataannya peroelisihan hak yang menyangkut pe- 
lakoanaan oyarat-oyarat keoelamatan kerja dalam perjan
jian kerja beroama hampir tidak pernah terjadi. Uoreka 
lebih mcmperhatikan hal-hal yang berhubungan langoung 
dengan kepentlngan mereka, nicalnya hak buruh untuk men
dapatkan upah yang layak. Heroka kurang nengetahui atau 
menyadarl art! pcntlng keoolanatan kor ja oebagal ucaha 
penoegohan terjadinya kecelakaan kerja di peruoahaan. 
Kecelakaan kerja ini neninbulkan kerugian tidak oaja 
bag! buruh dan penguoaha totapi juga manyarakat pada
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umurmya.
Perusahaan-perusahaan yang be car atau kuat pada 

umurmya tidak mempunyai keoulitan dalam melakaanakan per
janjian kerja beroama karena didukung oleh management 
peruoahaan yang baik. Sedangkan untuk perusahaan- 
peruoahaan yang menengah atau keoil tidak ca ja nenenui 
keoulitan dalam melakeanakannya tetapi juga dalam me* 
cujudkan perjanjian kerja beroama di perusahaan. Hod- 
batan untuk nelakoanakan perjanjian kerja bercaca ontc.- 
ra lain dioebabkan bocamya biaya untuk keperluan per- 
alatan keselamatan kerja yang tidak terjangkau oleh per- 
uoahaan. Di pihak lain tingkat pendidikan buruh yang hu- 
rang menyebabkan oerikat buruhnya beroifat paoif dan tu- 
rang peranannya dalan melindungi dan mcnperjuanglmn hak 
para anggotanya.

Termijudnya perjanjian kerja bercama tidak tor- 
lcpao dari terbentuknya oerikat buruh di perusahaan. Ba
nyak pengusaha yang ocngaja nenghalangi terbentuknya co- 
rikat buruh di peruoahaannya karena dikuatirkan akan ba
nyak nenimbulkan mcalah yang merugikan peruoahaan. Bah- 
kan moih ada penguoaha yang tidak m u  nempekerjakan bu
ruh canpai dua puluh lima orangt karena ini eyarat nini- 
nal dibentuknya baoio oerikat buruh di peruoahaan. Ucd- 
klpun dltinjau dari oegi ekonomionya penguoaha tersebut 
mampu menpekerjakan lebih banyak lagi buruh di poruaaha-
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annya. Perjanjian kerja bersama dapat juga tidak ter- 
Trujud karena tidak adanya keoopakatan antara serikat 
buruh dengan penguoaha, Bolun mampunya serikat buruh 
untuk melakukan perundingan karena kurangnya tingkat 
pendidikan mereka menyebabkan tidak ternujudnya per
janjian kerja bersama di perucahaan. Hereka kurang me- 
nyadari peran serta serikat buruh yang sangat penting 
sebagai teman seperjuangan dalam proses produkoi, me- 
nikmati keuntungan dan dalam pcrtanggungan jawab untuk 
memajukan perusahaan* Hubungan yang hamonis antara 
serikat buruh dengan penguoaha ini akan nenciptakan 
iklim usaha dan kerja yang tcnang dan pastif menin^xnt- 
kan produksi dan pembangunan oerta meningkatkan fceso- 
jahteraon buruh* Denman dcnikian perjanjian kerja ber
oama oebagai calah oatu carana Hubungan Porburuhan 
Pancaoila akan dapat mencapai tujuannya.^

q■̂ ffawancara dengan Seksi Pcngurucan Peroyaratan 
Kerja dan Jaminan Sosial Kantor Direktorat Jonderal Pcnbinaan Hubungan Porburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kotamdya Surabaya, 8 Laret 1983.

^^Badan Pcnbinaan Hukum IJaoional Departenen Ko~ hakiman, op* cit.. h. 122-12 3*
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BAD IV

HUBUITGAIT AI7TARA 
PEI7GAV7ASAIT DEITGAIT KECKLAKAAH KERJA

1 # Pomborian Ganti Rnfti Akibat Kecelakaan Kerja

Easalah keoolanatan kerja di negara kita belun nenr* 
jadi calah. oatu kebutuhan yang penting bagi buruh dalan 
rangka monjamin keoejahteraon hidup mereka. Sumbor tuntut- 
on buruh belum monjangkau oanpai pada casalah pcmenuhan 
oyarat-oyarat kooolomtan kerja di tempat kerja oleh pcng- 
uoaha atau penguruo. Sedangkan akibat dari tidak dipecuhi- 
nya oyarat-oyarat keoolanatan kerja itu akan neniabulkan 
bahaya bagi buruh yang berupa kecelakaan kerja.

Bordasarkan catatan laporan kecelakaan kerja yang 
nasuk di Kantor Ditjen Binalindung Kotamadya Surabaya, 
naka "kecelakaan kerja yang terjadi di tcnpat-tcnpat kerja 
oetiap tahun oelalu meningkat*.11 Kecelakaan kerja itu 
mengakibatkan kerugian baik bagi peruoahaan dan nasyarakat 
pada urunnya dan khuouonya buruh oerta keluarganya. 
Kerugian yang langoung diderita buruh berupa luka-luka y 
cacat oebagian atau ocuoir hidup dan bahkan kehilangan 
nyaranya. Dengan demikian kecelakaan kerja itu pada da- 
oamya merupakan malapetaka yang menimpa buruh dan keluar- 
ganya. Untuk moringankan boban buruh dan keluarganya itu
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diadakan suatu jamlnan soslal yang borupa penberian ĉ nti 
rugi oleh pihak peruoahaan. Peraturan yang mengatur teiv- 
tang jamlnan ooolal tersebut Undang-undang nonor 2 tahun 
1951 tentang Pemyataan Borlakunya Undang-undang Kecoloka- 
an nonor 33 tahun 1947 dari Republik Indonesia untuk So- 
luruh Indonesia.

Penberian gantl rugi akibat kecelakaan kerja nen- 
punyai enpat unour yang saling bezhubungan satu earn lain 
yaltui

a* yang diwajibkan ncnberikan gantl rugi adalah per
usahaan yang dlkenakan oleh undang-*indang; 

b. yang nendapatkan kecelakaan kerja adalah buruh 
atau yang dlanggap buruh yang nelakukan pekerjaan 
dl peruoahaan yang dinaksudkan dalan huruf a;

o. terjadlnya keoelakaan kerja temaouk berhubungon 
dengan hubungan kerja) 

d. kejadlan kecelakaan kerja harus ada.
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nonor 2 tahun 1951 nenentukan 
beberapa jenio perusahaan yang diwajibkan menberlkon gantl 
rugi kepada buruh yang tertlnpa kecelakaan kerja, Peruoaha
an yang dinakoudkan itu pada ununnya peruoahaan yang nong- 
gunakan peralatan kerja yang nenbahayakan keselanatan kerja 
para buruhnya. Sedangkan buruh yang berhak nendapatkan £an- 
tl rugi dltentukan dalan pacal 6 ayat 1 dan. 2 Undang-undang 
nonor 2 tahun 1951. Yang dinakoudkan torjadinya keoelakaan 
kerja berhubungan dengan hubungan kerja adalah dalan rangka 
dinao. Salon rangka dinas ini pegacai pengauao mengartikan- 
nya socara luao yaitu "sojak buruh itu ko luar dari runah

42

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA TRI UTARI



menuju tempat kerja oampai ia kembali dari tempat kerja 
ke rumah melalul jalan-jalan yang dil&lui dan normal di- 
lalul unrun" normal di olni dimakoudkan oebagai jalan 
dan caktu yang biaoa dilalul dan ditempuh oleh buruh yang 
beroangkutan pada saat la berangkat dan pulang bekerja. 
Kecelakaan kerja itu haruo merupakan "oetiap kejadian yang 
menimpa buruh yang datangnya oecara tiba-tiba dan tidak da
pat dihindari oleh buruh yang mengakibatkan buruh tidak dapat 
bekerja".^

Kecelakaan kerja merupakan tanggung jamb pihak per
uoahaan tanpa mcmpertimbangknn benar oalahnya pihak buruh* 
Penguoaha tidak ra jib memberikan ganti rugi antara lain 
apabila kecelakaan kerja itu dioengaja oleh buruh. Untuk 
ncngetohui ada tldaknya kooengajaan haruo dllihat hubungon- 
nya dengan oituaoi pada caat terjadinya kocelakaan kerja. 
Uonurut pogarai pengarao "maoalah keoelakaan kerja itu ocn- 
diri noryangkut dua maoalah hukun".*'* Eacalah yang pertoca 
borhubungan dengan kevajiban melaporkan kecelakaan kerja 
oleh penguoaha atau penguruo ooouai dengan paoal 19 Undang- 
undang nonor 2 tahun 1951. Kecajiban melapor ini teroaoufc 
ruang llngkup hukum publlk atau pidana. Folakcanaan pemba- 
yaran ganti rugi melibatkan hubungan antara pihak perueaha- 
on dan pihak buruh oehingga merupakan maoalah yang menyang- 
kut hukum perdata.

Peg&rai pengarao yang dimakoudkan dalam Undang-
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undang nomor 2 tahun 1951 dari Sekoi Pcmbinaan norna- 
nonaa Perlindungan Tonaga Korja (PUPTK). Pegawai pengarao 
ini mempunyai weTrenang untuk nelakukan pengusutan bcrdaoaav- 
kan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 June to Undang-undang 
nomor 3 tahun 1951* tlenurut pasal 22 Undang-undang nonor 2 
tahun 1951 pegawai pengarae segera melakukan pengusutan 
tontang Bebab dan akibat kecelakaan kerja, Easil pengucut- 
an ini untuk menentukon besarnya ganti rugi yang haruo di- 
bayarkan oleh pengusaha kepada buruh atau keluarganya, Un
tuk melaksanakan pemboyaran ganti rugi ini haruo menunggu 
putuoan dari pengadilan.

Ganti rugi akibat kecelakaan kerja merupakan kopon- 
tingan buruh yang haruo segera dilakcanakon, Sedangknn tata 
oara untuk mendapatkan ganti rugi seperti ftm g dltentukan 
di atas akan nengalani vraktu yang lama, ITaka dari itu pega- 
\:ai penganao dalan nenghadapi cuatu laporan kecelakaan kor
ja lebih banyak melakukan pendokntan kopada pihak perucaha- 
on. Kenyataannya uoaha ini lebih banyak berhasil flftlnw no- 
nontukan beoamya ganti rugi yang segera dibayarkan oleh 
penguoaha kepada buruh atau koluarganya.

Undang-undang nonor 2 tahun 1951 tidak menentukon 
jcnis kecelakaan kerja yang haruo dilaporkan baik ringan 
naupun borat. Kebijaksanaan dari Seksi PUPTK adalah kecela- 
koan kerja tidak perlu dilaporkan apabila buruh yang ber- 
cangkutan langsung dapat bokerja. Penguoaha atau penguruo
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mjib melaporkan dalam daftar kecelakaan bentuk 2 yang 
kemudian dicatat oleh pegarai pengavrae dalam daftar kcco- 
lakaan bentuk 1, JLpabila buruh teroebut sudah dapat be
kerja lagi atau mengalami cacat maka penguoaha atau pcngu- 
ruo diwajibkan mengioi daftar keoelakaon kerja bentuk 3 
dan bentuk 8 yang berupa ourat keterangan dokter, Daftar 
kecelakaan bentuk 4 digunakan apabila buruh yang bercanc- 
kutan meninggal dunia dengan disortai curat keterangan 
dokter dan daftar keluarga buruh, Pegawai pengage akan 
mengeluarkan daftar kecelakaan bentuk 5 yang berioi kotcn- 
tuan beoaraya ganti rugi dan diberikan maoing-maoing kepa
da kedua pihak, penguoaha dan buruh. Penguoaha atau pengu- 
rus ditrajibkan mezigadakan daftar kecelakaan kerja pea- 
bayaran ganti rugi untuk perucahaannya dalam daftar kecela
kaan bentuk 6 dan bentuk 7 oeouai dengan paoal 20 Undang- 
undang nomor 2 tahun 1951*

Dxoam dan beoamya ganti rugi dltentukan di dalan 
bagian II Undang-undang nomor 2 tahun 1951. Uacazmya ganti 
rugi antara lain berupa biaya pengangkutan ke rumah oakit 
atau ko rumah, biaya pengobatan, dan porauatan oerta tujv- 
jangan oakit atau cacat. Penguoaha juga wa jib memberikan 
biaya penguburan dan tunjangan untuk keluarga buruh yang 
beroangkutan. Porhitungan becarnya ganti rugi haruo dioe- 
ouaikan dengan keadaan oaat ini. Untuk biaya penguburan 
didaoarkan pada Peraturan Henteri Tenaga Kerja, Tronomi-

45

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA TRI UTARI



graoi dan Koperaoi nonor 04A^A978 tentang Biaya Pcngû * 
bruran. Besarnya tunjangan bagi buruh yang karena kecelaka- 
an kerja oelaxna-lamanya tidak manpu bekerja atau cacat ce- 
bagian ditentukan dalan Lcnpiron Instruksl nonor 10194/1/ 
Instr. tanggal 10 Beoember 1953. Tang dinaksudkan dengan 
cacat ini ada dua mean yaitu "hilangnya sebagian daripada 
anggota badan dan hilangnya atau kurangnya fungal daripada 
anggota badan" Surat keterangan dokter akan menyebutkan 
berapa persen dari fungsi anggota badan yang hilang atau 
berkurang. Cara pembayaran gantl rugi dapat dilakukan cc- 
cara berkala naupun oekaliguo, Cara berkala dapat diberl- 
kan untuk kecelakaan kerja yang nengaklbatkan buruh cacat 
atau noninggal dun in. Pacal 13 Undang-undang nonor 2 tahun 
1951 nenontukan tata cara penbayaran gantl rugi oecara co- 
kaliguo dongan nenperhatikan pula kenanpoan dari penguca- 
ha.

Polakoanaan dari daftar kecelakaan bentuk 5 tentang 
bocaraya gantl rugi diserahkan kepada pihak penguoaha ^  
pihak buruh atau keluarganya. Daftar kecelakaan bentuk 5 
ini tidak nencantunkan kapan gantl rugi itu haruo mulai di- 
bayarkan, ITaka dari itu tidak jarang terjadl perselioihan 
pah an dengan tertundanya pelakcanaan penbayaran gantl rugi. 
Banyak dari pengusaha yang kurong nengetahui alasan apa 
saja yang dapat nenlnbulkan kerajlban nenberikan gantl ru
gi, Undang-undang kecelakaan kerja yang dicohkan tahun 1951
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eudah tentu mempunyai kekurangan karena situaoi dan ton- 
dial yang berbeda dengan caat ini, Untuk itu pogauai pcng- 
auao beruoaha menyeleoaikan porselioihan oocara damai do- 
ngan jalan perundingan. Apabila uoaha ini tidak berhnoil 
buruh yang beroangkutan dapat nenuntut hoknya dengan ccng- 
ajukan gugatan ko pengadilan. Dan pegarai pengaTrao hanya 
berwonang memberikan keterangan sobagai oakoi ahli dnlpn 
peroidangan itu.

Pegacai pengawao mempunyai nouonang untuk nenerin- 
tahkan kopada penguoaha untuk nolakcanaknn kora jibannya 
nenbayar ganti rugi ocnentara nonunggu putuoan dari penca- 
dilan. Uowonang ini dioebutkan dalan pa col 24 ayat 1 Undang- 
undang nonor 2 tahun 1951. Kccudian pasal 27 menyebutknn 
apabila penguoaha tidak nolakcanakan porintah teroebut 
pegarai pengarao dapat melakukan penguoutan dengan tuduhon 
nenolak porintah pegavni pengatao. Kenyataannyo peroolioih
an pahan itu lebih banyak berhaoil dioolooaikan dengan pen- 
dokatan yang dilakukan oleh pegarai pengawao* Dengan deni- 
kian pelakeanaan pemboyaron ganti rugi dapat ber jalan dengan 
baik.

Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1977 tentang 
Aouranoi Social Tenaga Korja (ASTEK) merupakan peraturan po- 
lakcana dari paoal 36 ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 
1951* Paoal ini nenyebutkan pendirian ouatu badan aouranoi 
yang akan nonyelonggarakan portonggungan janinan cooial bagi
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“buruh tormasuk asuranoi kecelakaan kerja dan aourannl kc- 
mtlan. Apahila terjadi perhedaan ketentuan beBarnya ganti 
rugi antara keputusan ASTEK dan keputusan pegarai pen̂ arao 
naka yang harms dllakoanakan adalah keputusan dari pocatTai 
pengQTnio. Demikian juga untuk pengat&can pelaksanaan pen
bayaran ganti rugi dilakukan oleh pegarai pengams dari 
Sokol PKPTK.

2. Sanksl

Undang-undang nonor 1 tahun 1970 tentang Keoolarat- 
on Kerja lebih diorahkan pada uoaha penocgahan terjadinya 
kecelakaan kerja. Uoaha ini bcrupa syarat-eyarat keeolcrat- 
on kerja yang haruo diselenggarakan oleh pengusaha atau 
penguruo untuk melindungi buruh dalam melakukan peker jaan. 
Untuk itu diadakan pula pengaracan baik dari pegarai peng- 
ano naupun dari pengusaha atau pengurus. Keokipun deniki- 
an terjadinya kecelakaan kerja akibat tidak ditaatinya por- 
aturan kooolomatan kerja oelalu tidak dapat dihindari. Tin- 
flnTmn dari pegarai pengarao untuk menccgah terulangnya lag! 
kccelakaan kerja sangat diporlukan. Tindaknn ini bcrupa 
pcaberian oanksi kepada penguoaha atau penguruo seouai d ca
ncan pacal 15 Undang-undang nonor 1 tahun 1970. Pogavrai 
pcngarao yang berwenang menyeleeaikan naoalah pelanggaran 
oyarat-qyarat keoelacatan kerja ini dari Sakai Penbinaan
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Horma-norma Keoolanatan Kor ja dan Hygiene Peruoahaan 
(PHKK).

Penguoaha atau penguruo diwajibkan nelaporkan ke- 
jadian kecelakaan kerja di dalam daftar kecelakaan bentuk 
25 kepada pegawai pengauao. Pogarai pengatrao akan nencatat 
oobab akibat keoelakaon kerja yang kemudian dengan 
daftar kecelakaan bentuk 25 ini pegâ ai pengarao menbuat 
berita acara. Wowenang pegatni pengarao untuk nelakukan 
penguoutan didaoarkan atao Undang-undang nomor 8 tahun 
1981 junoto Surat Keputucan Henteri Tenaga Kerja don Trano- 
migraoi nomor 33/faEH/lJP/1979. Pegami pcngarao bernonang 
juga menjadi oakoi ahli dalan peroidangan teroebut. Pcn&- 
adilon akan nenutuokan oankoi atau denda kepada penguccha 
yang nelanggar peraturan keoelamatan kerja dan mengakibat
kan kccOlakaan kerja. Pelakcanoan putuoan pengadilan ter- 
oebut dilakukan oleh pihak kejakoaan. Pegami pengawao ter- 
nyata oampai oaat ini "hanya melakukan penguoutan terbatao
pada pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan kerja dan neng-

17okibatkon kematian". 1 Untuk kocelakaan kerja yang tidak 
mengakibatkan kematian, pegauai pengarao akan member! por- 
ingatan kepada penguoaha. Poga^l pongauao juga akan no- 
nyegel peralatan kerja yang beroangkutan untuk ocnentara 
uaktu oampai diponuhinya oyarat keoolanatan kerja oleh pcng- 
uoaha atau penguruo.

Eatontuan Undang-undang nomor 1 tahun 1970 naolh ba-
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nyak yang belun ada peraturan pelakcananya . Peraturan po- 
laksana yang ada ookarang pada umamnya nerupakan haoil da- 
ri pemerlntah An H India Bolanda yang oudah tidak oecual do- 
ngan keadaan oaat ini. Dongan denikian pegarai pengarao 
mengalami keoulitan untuk mengusut ootlap kecelakaan korja 
karena kurang atau tidak adanya da oar hukun. Surat Koputuo- 
an Honterl Tenaga Korja dan Trancaigraoi nomor 33/̂ EH/BP/79 
temyata kurang dapat dl jadikan da oar hukun bagi pcgarai 
pengarao untuk melakukan pengusutan. I2aka dari itu banyak 
dari kasus kecelakaan kerja yang tidak torselesaikan oampal 
ke pengadilan. Keskipun pelanggaran poraturan kecelomatan 
kerja yang mengakibatkan kocelakaan kerja merupakan tlndak 
pidana pelanggaran oooual dengan pasal 15 ayat 3 Undang- 
undang nomor 1 tahun 1970*

Soya frfran nengecukakan boberapa kasuo kecelakaan 
korja oobagal bahan untuk diketahui dalan . nonyelesaikan 
ouatu kaous kocolakaan kerja. Kocelakaan kerja yang ter
jadi di pabrlk kertao PT Eureka Aba Hojokerto tahun 1980 
mengakibatkan delapon orang buruh neninggal dunia. Honu- 
rut hasll pemerlksnan pogawai pongarae, kecelakaan kerja 
toroebut terjadi karena keracunon gas pada saat diadakan 
pcnberolhan chest pulp atau bak penampung bubur kertao.
Pada saat nembersihkan bak penampung bubur kertas itu bu
ruh yang borsangkutan saxoa sokali tidak menggunakan alat 
pelindung diri. Untuk pekcrjaan yang dilakukan dalan ruang
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tertutup dan diduga nengandung gas beracun seharusnya pa
ling tidak disedlakan sabuk pcngaman don ponatup makn 

(masker) pengaman atau alat pelindung pernafasan (recpira- 
tor). Dengan demikian pengusoha telah nelanggar Undang- 
undang nomor 1 tahun 1970 atau tepatnya Peraturan Khucuo 
I mengenai Fabrik-pabrik dan Tempat di Eana Bahan-bahcn 
yang Dapat Heledak Pibuat, di Dak atau Piker Jaknn, Pcnc- 
uoaha juga dituduh karena kealpaannya nenyebabkan matinyn 
orang lain berdasarkan pasal 359 Kltab Undang-undang Hukun 
Fidana (KUHP). Tetapi dalam putusannya najelio hakin ber- 
pendapat kecelakaan kerja itu merupakan musibah cohingga 
tidak dapat dikatakan oebagai kesalahan dari penguoaha. 
Fendapat majelis hakim didaoarkan pada kenyataan pekerjaan 
membersihkan bak penampung bubur kertas dengan cara dcni- 
kian itu sudah berlangsung Ism, Sotiap kali peker jaan itu 
dilaksanakan tidak peraah terjadi hambatan sampai terjadi- 
uya kecelakaan kerja yang mengakibatkan delapan orong bu
ruh menlnggal, llaka darl itu majelis hakim berpendapat tu- 
duhan dari penuntut umun tidak terbukti dan tidak dapat 
dibuktikan dan kepada pengusaha atau penguruo FT Eureka 
Aba Hojokerto diputuskon bebas darl segala tuduhan (vrijo- 
praak),

Kecelakaan kerja yang sudah dilakukan penguoutan 
oleh pegawai pengatras tetapi sampai oaat ini belum dlol- 
dangkan di antaranya kecelakaan kerja yang terjadi di
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Peruoahaan Tegol BHS Greoik pada tahun 1981. Kecelakaan 
kerja ini mengakibatkan ooorang buruh meninggal dunio 
pada oaat memaoang ban yang lepao ke meoln oelep dongan 
aotranonioi yang berputar. Buruh teroebut terpeleoot cq- 
hingga kaln earung yang dllilltkan pada lehemya tergaot 
oleh bon yang baru oaja berjalan* Haoil penerlkoaon po- 
gatrai penga*?3B menyebutkan pengurus peruoahaan telah no- 
langgar peraturan perundangan dari Voilighoidorcglonont 
1910 nomor 406* Peraturan perundangan yang dimakoudkan 
itu Poraturan Khuouo Direktur Poker jaan Unun nomor 
119966/Strr. tahun 1910. Pelanggarannya berupa tidak di- 
buatnya pagar pengnnan di oekeliling meoln aotranonioi 
ochingga nemungklnkan bagi buruh yang beroangkuton untui 
nendokati atau menjangkau ceoin ao transude!, Penguruo 
peruoahaan juga tidak melakoanakan korajibannya menyodi- 
okon alat untuk nenjalankan atau mematikan meoln oolep 
tanpa ncnghentikan meoln aotransmioi, Berita acara ten
tang kecelakaan kerja Ini telah dloampaikan kepada pennn- 
tut unun tetapi oanpai oaat ini belum dlajukan ke ponca- 
fi&Uaa*

Toraonya ccmbilan orang buruh akibat kebakaran dl 
pabrlk knpuk PT Sido Agung Bara Jopara nerupakan oalah 
catu kacuo kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 1982. 
Buruh yang terao Itu tidak dapat melolookan diri karena 
enpat dari lima pintu yang ada di ruangan kerja merekn
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terkunci. Sedangkan api tidak bioa oegera dipadrunkan ka
rena tidak ada alat penadam kebakaran di peruoahaan tor- 
oebut.1® Konotrukoi bangunan pabrik kapuk itu juga cudoh 
tidak memenuhi peroyaratan keoelamatan kerja. Lantai yang 
terbuat dari papan merupakan faktor yang mempercepat bo- 
saraya kobaran api. Dengan demikian pcnyebab kecelakaan 
kerja ini lebih banyak dioebabkan kondioi kerja yang ti
dak memenuhi oyarat-oyarat keoelamatan kerja dari penguoa
ha atau penguruo pabrik kapuk itu. Namun denikian oampai 
oaat ini kaouo kecelakaan kerja yang terjadi di pabrik ka
puk P® Sido Agung Baru Jepara belum diajukan ke pengadilan, 

Dari tiga kaouo kecelakaan kerja yang telafti caya 
kemakakan dapat dikatakan bahua kecelakaan kerja dianggap 
oebagai muoibah yang mcnimpa buruh dan ftoluarganya* Dxoiboh 
ini dapat dioolecaikan dengan pembayaron ganti rugi atau 
tunjangan kepada yang beroangkutan. Sonkoi yang diberikan 
kopada pengucaha atau penguruo peruoahaan oobagai ucaha 
untuk melindungi keoelamatan kerja buruh ternyata kurang 
diporhatikan. Sonkoi ini diharapkon dapat menyadarkan peng- 
ucaha atau penguruo peruoahaan untuk melakoanakan oyarat- 
oyarat keoolamatan kerja oehingga nencegah terulangnya lê i 
kocelakaan kerja. Dengan demikian pelakoanaan dari paoal 15 
Undang-undang nomor 1 tahun 1970 dalam kenyataannya kurang 
ofektif. Poraturan perundangan porburuhan yang ditujukan 
untuk melindungi buruh ini tidak akan ada ortinya dan tidak

53

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA TRI UTARI



akan mencapai tujuannya apabila pelakcanaannya dan sankai 
ataa pelanggarannya tidak mcndapat pengamoan yang ocnoo- 
tinya.

54

^7avancara dengan Sekoi Pcnbinaan Horma-noma Por- 
lindungan Tenaga Kerja Kantor Direktorat Jenderal Pcnbinaan 
Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kotnradya 
Surabaya, 16 Karet 1903.

12Ibld. 8 Pebruari 1983
13IT3id.

17'tfarancara dengan Sokol Penbinaan Noma-noma Kooo- 
Iona tan Kerja don Hygiene Porucahaan Kantor Direktorat Jen
deral Pcnbinaan Hubungan Porburuhan dan Perlindungan Tenaga 
Korja Kotamadya Surabaya, 10 Haret 1983.

18"Sekitar Kebakaran Pabrik Kapuk, Buruh yang Tcuao 
Bora da dalam Buang Terkunci" f Konpao, 5 Pobruari 1982, h. I.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA TRI UTARI



BAB V

P E n u i i i !

1* gooiaPttlafl

1. Kurang adanya korja earn antara inotansl yang 
beruenang dalam penberian ijin atau HO untuk perencancan 
pembangunan atau perbaikan ouatu pabrlk atau peruoahaan 
dalan rangka pelakoanaan oyarat-oyarat keoelamatan kerja 
berdaoarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1970.

2. Kurang jelaonya pengertlan oifat preventif dari 
Undang-undang nomor 1 tahun 1970 ochingga pengauocan pc- 
lakaanaan peraturan perundangan teroebut lebih mengarah 
pada uoaha pembinaan.

3. Beluza lengkapnya peraturan pelakeana dari 
Undang-undang nomor 1 tahun 1970 menimbulknn hanbatan 
bagi pegarai pengarao dalan melakoanakan tugas pengawaeon.

4. Peraturan perundangan yang dipakai oebagai da car 
hukun bagi pegawai pengauao untuk melakukan pengusutan 
ncnjadi kurang kuat eetelah berlakunya Undang-undang nonor 
8 tahun 1981.

5. Kurangnya kerja earns antara pihak pogarai peng- 
arao, POLHI, oorta Ko jakoaan dalan nenyeleoaikan suatu kn- 
cuo kecelakaan kerja menyebabkan pelakoanaan dari pacal 
15 Undang-undang nomor 1 tahun 1970 kurang efektif»
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6# Peraturan keselamatan kerja yang ada ookarang 
hanya memberikan sankoi kepada pengusaha atau penguruo 
peruoahaan, oodangkan bagi buruh yang tidak melakoanakan 
kewajibannya tidak pernah dikenakan conksi.

7. Sikap mental yang berupa kurangnya kesadaran 
hukum baik bagi penguoaha atau penguruo perusahaan mu- 
pun buruh untuk melakoanakan peraturan keoelamatan kerja, 
Sikap keoadaran terhadap maoalah keoelamatan kerja (cnfc- 
ty mindedneos) ini belum dihayati oleh mereka dalam po- 
nyelenggaraan prooeo produkoi,

8. Junloh pegawai pongacao yang ada oekarang tidak 
oobanding dengan jumlah peruoahaan dan penoaoalahan yang 
haruo dihadapi menyebabkan pengaracannya kurang efektif,

2. Saran

1, Untuk mengatur kerja cazza antara inotanoi-inotanoi 
yang bernonang memberikan ijin atau HO dalam hubungannya do- 
ngan oyarat-oyarat keoelamatan kerja perlu adanya Peraturan 
Pemerintah (PP).

2, Pegami pcngawao oolain melakukan pembinaan ocha- 
ruonya nengartikan oif&t preventif itu dengan usaha pence- 
(phznn oedini mungkin terjadinya kecelakaan kerja sehingga 
di dalam melakukan tugaonya akan lebih mengarah pada oegi 
pongaraearmya.
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3* Peraturan polakoana dari Undang-undang nonor 
1 tahun 1970 harus eogera dilengkapi mengingat perkcribang- 
an teknologi yang somakln copat. Peraturan pelakoana ini 
dapat dladakan dengan kerja oama antara depart emen yang 
berhubungan dengan jenio uoaha atau jenio peralatan kerja 
yang digunakan.

4. Ioi dari Undang-undang nonor 3 tahun 1951 banyak 
yang tidak aeouai lagi dengan oituaoi dan kondioi oaat ini 
di oamping peraturan pelakoananya juga kurang oehingga por- 
lu adanya peraturan perundangan yang nengatur tugao don 
wewenang pegawai pengatras dalan menghadopi kecelakaan kerja 
oeouai dengan Undang-undang nonor 8 tahun 1981.

5. Dengan adanya da car hukun yang tegao bagi pegarai 
pengarao untuk melakcanakan pcnguoutan, naka penyeleoaian 
kaouo kecelakaan kerja dapat dilakoanaknn oeouai paoal 15 
Undang-undang nonor 1 tahun 1970 dan Undang-undang nompr
8 tahun 1981.

6. Perlu adanya cankoi bagi buruh yang tidak nelak- 
oanakan kevajibannya mengenai oyarat-eyarat keoelamatan 
kerja oehingga dapat diharapkan buruh ikut bertanggungja- 
cab dalan penyelenggaraan pro do o produkoi dalan rangka uca- 
ha terwujudnya Hubungan Perburuhan Pancaoila.

- 7# Penananan oiknp keoadaran terhadap masalah keoela- 
mtan kerja (safety nindedneoo) oejak dari anak-anak nelalui 
pcndidlkan formal maupun non-fortal oerta nengadakan ceracah
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balk di oekolah umum maupun sekolah ke juruan. Dengan de
mikian dapat diharapkan pengetahuan tentang keselamatan 
kerja ini dipokai sebagai bekal oleh mereka apabila nan- 
tiny a mereka menjadi pengusaha atau pengurus suatu per- 
usahaan.

8. Perlu adanya saling kerja sama di antara pegawai- 
pegawai pengawas perburuhan itu sendiri di samplng juga 
kerja sama dengan departemen lalnnya yang ada hubungannya 
dengan jenis usaha atau jenis peralatan kerja tertentu pa
da saat melakukan pemeriksaan di perusahaan-perusahaan.
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TURUNAN dori SALINAN.

M E N T E R I  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LAMPIRAN I

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI TENAGA 
KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : PER - 01/MEN/1981
TANGGAL \ 4 April 1981.-

BAFTAR ‘PE1WAKIT - PENYAKIT AKIBAT-KERJA YANG. HARUS DIUPORKA^

NO, JENIS PENYAKIT-PENYAKIT AKIBAT KERJA KETERANGAN

1« Pnemokoniosia yang dlaebebkan oleh 
debu mineral pembentukan jaringan 
perut (ailikosie, antrakosilikosis, 
aabegtosie) don silikotuberkulosis, 
yang silikosienya merupaken fektor . 
utamo penyebab cacet atau kemation.

2. Penyakit-penyekit paru-paru dan 
selufan pernafasan (bronkhopulinoner) 
yang disebabkan oleh debu logam koras

3. Penyakit-penyekit paru-paru dan 
saluron pernafasan (bronkhopumoner) 
yang diaebabkon oleh debu kapaB , 
flax, hennep den sisal (bisainosie).

4. Aaofl akibet kerja yang disebabkan 
oleh penyebab2 sensitisasi dsn zst 
zet perangseng yang dikenal dan 
bftrada dalara proses pekerjaan.

5. Alveolitis allergis dengan penyebsb 
faktor d&ri ltier eobegei akibfit 
pert«hirupfln df‘bu-debu organik.

6. Penyakit-penyekit yang disebabke-n 
oleh borilium atau persenyawaan- 
peraenyawoan yeng beracun.

7. Penyakit-penyakit yang disebabkan 
oleh kadmium frtau porsenyBwaen - 
por9«nyawa8n yang beracun.

1. Semua peker^een 
yeng bertalian- 
kejedien pemapar 
an. terhadap pe - 
nyebab yeng bor- 
sengkuten.

2. idem

3. idem

4. i d e m

6. idea

7. idem

6.0
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1 2 3

8. Penyekit-penyakit yang disebebkon 
oleh foefor atau persenyawsen - 
pergenyav/aan yang beracun.

8. Stmuo pekerjaon 
yong bertelion dengan 
kejodion pemoporan 
terhodop peayebob 
yong beraongkutan.

9. Penyekit-penyakit yang disebabkan 
oleh krom etau persenyawaon - 
persenyawaan yeng beracun.

9. i d e m

1C. Penyekit-penyakit yeng disebabkan 
oleh mangan etau persenyawaan - 
persenyeween yeng beracun.

10. Semuo pakerjson 
yong bertalion dengan 
kejodion pemoparon 
.terhodop penyebob 
yong beresngkuton.

11. Penyakit-penyakit ysng disebabkan 
oleh arsen atau persenyewsan - 
persenyswaan yang beracun.

11. I d e m

12. Penyekit-penyakit yang disebabkon 
oleh air rakse atau persenyawaan 
pereenyewean yang beracun

12. I d e m

13. Penyekit-penyakit yeng disebabkan 
oleh timah hitem etau porsenyawsan 
persenyawaan yeng ber8cun.

13. i d e m

14. Penyekit-penyakit yang disebabkan 
oleh flour atau per^enya^son - 
persenyawaan yeng berscun.

14. I d e a

15. Penyekit-penyakit yens disebabkan 
oleh karbon disulfids

15. I d e m

16. Penyekit-penyakit yang disebabkan 
oleh derivat-derivet halogen dari 
persenyawaan hidrakerbon elifatik 
otau arotnetiX yarn* berecun.

16. i d e m

17. Penyekit-penyakit yang disebabkan 
oleh benzene etau homolo^-bomo log 
yang berecun.

17. i d « m
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18, Penyokit-penyokit yong diaebobkon 
oleh derivot-derivot nitro don oni- 
mo dori benzeno otou homolog- homo 
log yeng berocun. °

18. Seams pekerjoon 
yong be: tolion dengo 
kejodion pemoporon 
terhodop penyebob 
yong bereongkuton.

19. Penyokit-penyokit yong diaebobkon 
oleh nitrogli8orin otou eater- 
eeter loin osom'nitrot.

19. i d e m

20. Penyokit-penyokit yong disebobkon 
oleh olkohol glikol otou keton.

20. i d e m

21 . Penyokit-penyokit yong disebobkon 
oleh gos otou uop penyebob oefikaio 
seperti : kerbon monokslda, hidro - 
gen eianide otau derivet-derivot 
yong berocun, hidrogen aulfido.

21. i d e m

22. Keloinon pendengoron yong disebobkon 
oleh kebisingcin.

22. i d e m

23. Penyokit-penyokit yong diaebobkon 
oleh get.nron mekonik (kelolnon?- 
otot, urot, tuloiig, peraendion - 
pembuluh doroh tepi otou sorof - 
tepi).

23. i d e m

24. Penyokit-penyokit yong disobobkon 
oleh pekerjoon dolom udnrc yong - 
bertekcnon lebih.

24. i d e m

25. Penyckit-penyokit yong disebobkon 
oleh rodiosi yrng mtmgion.

25. i d e m

26. Penyokit-penyokit ycrng disebobkon 
oleh pe/iyebob-penyebob fisik, 
kimiowi otcu biologia yong tidok 
termonuk golongrn pbnyrklt okibot 
kerjo loinnyn.

j 26. i d e m

27. Konker kullt ep1teliomn primer yrn/; 
disebobkon olyh terpin Mtumon, 
minyek minerol, entres'n atau per - 
Benypwaeri-parflenyaween, produk - 

I produk otou residu-res;dn dari 
i zat-aat ini.

27.

i

I d e m
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28. Kanker p*ru-poru otou mesoteliofflG 
yong disebabkan oleh OBbes^

29. Penyoklt-penyoklt infekel otou po- 
rosit yong didopat dolom auotu pe- 
kerjoon yong merailiki reslko konto 
miflosi khusus.

30. Penyoklt-penyoklt yong dleebobkon 
oleh suhu tinggi otou suhu rendoh 
otnu ponos rodloai otou kelembobon 
udoro tingc-i .

28, Senuo pekerjaen yong 
bertalion dengon kt 
Jodion pemoparon t«r 
hodop penyebob yong 
beraongkuton.

29. (e), pekerjoan kea*
hoton don lobo 
retorlum.

(b), pekerjoon keae 
hoton hewon.

(c). pekerjaon yong 
bertollon dengon 
binotong, hewon 
motl, boglan* 
htwon motl otau 
borong* yong mung 
kin teloh raengo- 
lrni kontominofli 
oleh hewon ooti.

(d). pekerjoon loin 
yong mengondung 
rlalko khuaua 
terjadinya konte 
mlnosl

Ea/.-

MEWTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ttd.

D i t u r u n 
nesuoi dengnn bunyi nallnsn aelinys.

HARUN ZAIN.
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Bentuk : 4

LAMPIRAN I I  Scktor .

D E P A R T E M E N  T E N A G A  K E R J A  D A N  T R A N S M 1 G  R A S I  
KANTOR DITJEN BINAUNDUNG TENAGA KERJA SURABAYA

AKTE PEMERIKSAAN SEMENTARA
L A P O R A N  N O . 

B A G tA N  P E R U S A H A A N

f N D U K  P E R U S A H A A N

A P. No. ; ................. .............

L ap  No. ___________ _____

Pet N o .  ;

A. P. No. 

T A N G G A L  

VVI LA Y  AH

P E T U N JU K . N o ...............................................

K L A S IN D  N o ................................ ...............

K A N D I J E N  P E R W A T A N  Surabaya .

TENTANG PENJAGAAN KESELAMATAN KERJA DALAM

lam at Perusahaan 

iccam atan  _____ K a b up a te n

K otam adyg
.......- ........................... Propins i  ; J A W A  -  T IM U R .

la m a  d an  A lam at  Pcngurus 

lam a d an  A lam at  Pemilik 

iaya G crak  

;nis pesawat tenaga 

anyaknya  pesaw at tenaga 

.ckuatan  pesaw at tenaga

A N G U N A N  L IS T R IK

Jum lah

J e n i  s 
d a n  t e k a n a n

Uanyaknya K. c k u a  t a n

„tk.
Jum lah

K ek u a tau

lo to r  Listrik 

i n a m o /G e n e r a to r  

ingubah  te k an a n  

ingubah  aliran  

:siiw.it las listrik 

din - Sain

E S A W A T 2 /A L A 1 2  D A N  B A H A N 2 Y A N G  D I P E R G U N A K A N  ,

K.etel u ap ,  p esaw at  u a p  :

Pesaw at las k a rb i t  : ______________ __________ __________  .

Bejana* te k an a n  angin  ; _____________________________________

B oto l2 baja  ; ..... ...................

Pesawat* / a l a t 2 an g k a t  ; ............................................  ...................... .

B a h an 2 /k im ia  gas, 
rad io  iso top  <IK

I N D O N E S I A A s r N G J U M L A H

T E N A G A  K E R JA L a k i 2 ’ W anita Laki2  W anita
•

aru s  a d a  .... peti o b a t  o b a ta n  bentuk

alat p en g a n g k u ta n  ( b rancard  ).

* )  C o re t  yang  t id a k  perlu  
* ) Diisi jc la s /d an  n a m a /m e rk  p e ru ia h aa n .

dengan  ini ta m b a h a n .....  dan

( L 1 H A T  S n D A L I K . N V A  ).
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A. P E R I H A L  U M U M

H arus /T e lah  a d a  U n d a n g 2 K cse lam atan  K er ja  d a n  P e ra tu ran  K h u su s  ______________________________

d an  d 'g a n tu n g k a n  d i ru an g a n  kerja  p a d a  te m p a t  yang  m u d a h  d a p a t  d iiihat d a n  d ibaca  

U n d a n g 2 dan  P e ra tu ran  ini h a ru s  d ip a h am i d a n  ditaa ti .

H arus /T e lah  a d a ........................................... buah  pcti o b a t  - o b a ta n  b c n t u k ................................................. .... dengan  isi

t a m b a l n n ................ ................... d a n -------------- ------------- a la t  p en g angku t  ( b r a n c a r d ). Peti o b a t  • o b a ta n  ini harus

d ipe liha ra  ba ik2 d a n  segata se sua tunya  yang  k u ra n g  h a ru s  scgcra dilengkapi.

H aru s /T e lah  a d a  g a m b a r2 K esc lam atan  K e r j i  N o .................... ..................................................................................

dan  d ipasang  d i ru a n g a n  k er ja  p a d a  te m p a t  yang  m u d a h  diiihat.

a. H arus /T e lah  te r s e d ia ___ ______ ________b u ah  pesaw at p em ad a m  api ce p a t  m a c a m ______________

isi a  . ----------- --- ------------ K g/L ite r  dan  d i te m p a tk an  d i ru an g a n  kerja  p a d a  te m p a t  yang  m u d a h  dicapai

bila terjadi k eb ak aran .  Tanggal pengis ian /pengganti ob a tn y a  supaya  d ic a ta t  p a d a  b adan  pesawat tersebut.

b. P enem paian  a la t  p em ad am  api a ta u  k e lo m p o k  a la t  p e m a d a m  ap i  d e n g a n  la innya t idak  boieh melebihi 

15 meter.

c. P em asangan  a lat p em ad a m  api r ingan  h arus  sedem ikian  r u p a  sehingga bagian  paling a tas  ( p u n c a k n y a ) 

b e ra d a  p a d a  keiinggian  1,2 m dari p e rm u k a an  lantai kecuali jen is  C 0 2  d a n  T e p u n g  Kering (D ry  Chem ical)  

d a p a t  d i te m p a tk an  lebih rendah  dengan  syara t2 j a r a k  a n ta ra  dasa r  a la t  p em ad a m  ap i  ringan t idak  ku ran g  15 cm 

d a n  p e rm u k a a n  iantai.

d. T em p a t  p e m a s a n g tn  pem adam  api h a rus  diberi ta n d a  sesuai dengan  p e tun juk2 yang diberikan .

M e n y e t u j u i  1 
spartem en T enaga  K er ja  d a n  T ransm ig ras l  
K a n to r  Ditjen  B inalindung  t e n a g a  K erja  

S u r a b a y a  
K  e p a 1 a

19- .

Y a n g  m e m e r i k s a  ; 
Pegawai Pengawas K ese lam alan  Kerja

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
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