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BABIV 

P":NtJT'JP 

1. Kesimpulu 

a. 	 Pctaksanaan jaminan sosial ba!:,ri tcnaga kcrja kontrak dapat diketahui melalui 

perlindungan program jamsostek bagi tenaga kerja. Program jamsostek disini 

merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kelja terbadap resiko sosial ekonomi 

yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Program jamsostek 

diharapkan dapat memenuhi fungsi tanggung jawab bagi perbaikan ekonomi 

masyarakat karena tenaga kerja kontrak dalam melakukan pekerjaannya tidak 

lepas dari resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan 

tenaga kerja kontrak tersebut. Jamsostek diharapkan dapat mendidik kemandirian 

tenaga kerja terutama tenaga ketja kontrak sehingga tidak hams meminta betas 

kasih orang lain. Jamsostek yang merupakan sarana jaminan sosial terhadap 

tenaga ketja kontrak mempunyai dasar hukum yang kuat karena jamsostek disini 

dapat menjamin setiap tenaga kerja khususnya tenaga kerja kontrak dalam 

melakukan suatu hubungan kerja untuk waktu tertentu. 

Tenaga kerja khususnya tenaga kerja kontrak yang bekerja pada pengusaha untuk 

melakukan pekerjaan tertentu yang menerima upah yang didasarkan atas 

kesepakatan untuk hubungan kerja waktu tertentu dan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sehingga 

hak dan kewajiban tenaga kerja kontrak harus dapat dipenuhi oleh pengusaha. 
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Jamsostek merupakan lembaga investor diharapkan dapat menjadi "Jembatan 

Emas" antara pengusaha sebagai pemberi hak dasar yang dibutuhkan oleh tenaga 

kerja.. Dengan demikian program jamsostek. yang merupakan swana jaminan 

sosial ini sangatlah diperlukan bagi tenaga kelja khususnya tenaga kelja kontrak 

sehingga dalarn pelaksanaannya masing-masing pihak harns menyeimbangkan 

hak dan kewajiban pekerja kontrak tersebut. 

b. 	 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemberian 

jamsostek bagi tenaga kerja terutama tenaga kelja kontrak sangat1ah bennacam

macam yaitu faktor-faktor yang sangat berpengaruh .dalam pemberian jarnsostek 

yang berupa faktor hukumnya sendiri dan fal'tor penegak hukum yaitu pihak

pihak yang membentuk. IDaUpWl menerapkan hukum. Faktor hukumnya adalah 

Pasa! 47 huruf a Pcraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tidak meyebutkan 

instansi mana yang berwenang me1akukan pencabutan izin usaha. Pasal 47 huruf 

b meyebutkan tidak ada ketentuan instansi yang berwenagng menjatuhkan denda 

dan pasal 47 hwuf c tidak menyebutkan instansi yang berwenang menjatuhkan 

sanksi dan ada pemakaian yang kurang tepat daJam penentuan sanksinya. 

Dengan demikian faktor-faktor tersebut da1am jamsostek khususnya Pasa1 47 

huruf a, b dan c Peraturan pemerintah No. 14 tahun 1993 harus jeJas bahasa dan 

sistematikanya tennasuk dalam menentukan instansi yang menjatuhkan sanksi 

sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan

keraguan dalam pelaksanaannya.. 

Selain itu dalam pemberian jamsostek bagi tenaga kerja terutama tenaga kerja 

kontrak juga terdapat beIbagai pengaruh yaitu terhadap perlindungan dan 
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kesejahteraan tenaga kerja serta terhadap ketenangan dan produktivitas kerja. 

Dalam perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja pemberian jamsostek dapat 

meringankan beban penderitaan tenaga kerja terutama tenaga kerja kontrak 

karena tenaga kelja kontrak dalam bekelja akan merasa aman sehingga resiko 

kecelakaan kerja., sakit dapat dihindari. Sedangkan pengaruh pemberian program 

jamsostek terhadap ketenangan dan produktivitas kerja tersebut dapat membina 

hubungan yang baik antara pengusaha dengan tenaga kerja sehingga rasa aman, 

tentram dan ketenangan bagi para tenaga kelja dapat diciptakan melalui iklim 

kerja yang kondusif serta mampu mcnciptakan mekanismc dan meningkatkan 

motivasi kerja dan produl"tivitas kerja. Produktivitas kelja dapat dikendalikan dan 

ditingkatkan melalui sistem komunikasi sehingga pelaksanaan pemberian 

jamsostek dapat ter1aksana. 

2. 	 Saran 

a. 	 Untuk mcngdektifkan pelaksanaan pcmberian jaminan sosial tenaga kerja babTi 

tenaga kerja terutama tenaga kerja kontrak dapat perlu ditingkatkan sehingga 

tenaga kelja dalam bekelja dapat teljamin kehidupannya serhingga kecelakaan 

kerja. sakit, pemeliharaan kesehatan serta jaminan hari tua dapat terlaksana 

dengan baik. 

b. 	 Program Jamsostek ini terhadap tenaga kerja kontrak dapat diharapkan 

memberikan penghasilan bagi keluarganya apabila tenaga kelja kontrak tersebut 

dalam bekerja mengalami sesuatu kecelakaan yang terjadi pada dirinya sehingga 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI




