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BAB I 
PENDAHULUAN

a* Permasalahans Latar Belakang dan Rumusannva*
Indonesia sebagai negara terbesar di antara nega- 

ra-negara Asia Tenggara merupakan negara kepulauan. Wila- 
yahnya terdiri atas wilayah daratan yaitu pulau-pulau be- 
sar, pulau-pulau kecil dan wilayah perairan, Perhubungan 
antara masyarakat satu pulau dengan masyarakat pulau yang 
lain lebih banyak dilakukan melalui jalur laut dari pada 
melalui jalur udara. Tterbukti dengan banyaknya pelabuhan 
yang ada di Indonesia baik pelabuhan laut maupun pelabuhan 
pantai* "Di seluruh Indonesia terdapat lebih kurang 516 
buah pelabuhan dalam arti tempat bersandar."^ "Yang da- 
pat diusah'akan kapal masuk hanya 218 buah pelabuhan.11 
Dari 218 buah pelabuhan tersebut hanya 91 buah yang da- 
pat dianggap memenuhi syarat sebagai pelabuhan yang sen*~ 
purna, dalam arti mempunyai fasilitaa pelabuhan yang leng- 
kap untuk melayani kepentingan pelayaran, perdagangan da
lam dan luar negeri.

Pelabuhan merupakan pintu gerbang lalu lintas laut, 
perdagangan dan keluar masuknya barang baik yang bersifat 
perdagangan maupun yang bersifat bahan untuk pembangunan 
sangat mempengaruhi keadaan perekonomian negara dan kemak- 
muran rakyat*

Sebagai pintu gerbang perdagangan dan keluar masuk-
1
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nya barang maka "kegiatan pokok pelabuhan adalah kegiatan 
penimbunan, pembongkaran dan pemuatan barang dari gudang 
ke kapal dan sebaliknya". Semua kegiatan tersebut dila- 
kukan oleh buruh. pelabuhan dengan bantuan alat perlengkap- 
an cargo handling seperti: kraan total (derek station air), 
derek raengambang (floating crane), kraan mobile (mobil cra
ne), forklift.

Begitu pentingnya peranan buruh pelabuhan dalara ke- 
1ancaran arus barang dari dan ke pelabuhan perlu adanya 
peningkatan atas kesejahteraan serta periindungannya. Hal 
ini penting untuk menciptakan ketenangan kerja yang akhir- 
nya dapat meningkatkan produktivitas kerja karena jika 
produktivitas kerja menurun barang akan roentunpuk di pela
buhan. Keadaan ini akan mempengaruhi alokasi atau distri- 
busi dan penyaluran barang yang akhirnya akan meiapenga- 
ruhi stabilitas ekonomi dan menghambat pembangunan.

Buruh pelabuhan semula dikelola oleh YUKA (Yayasan 
Usaha Karya) baik mengenai pembagian pekerjaan maupun ke
se jahteraannya. Sesudah berlakunya Inpres nomor 4 tahun 1985 
tugas YUKA hanya memonitor buruh pelabuhan, Karena pada 
dasarnya Inpres nomor 4 tahun 1985 isinya merombak seluruh 
prosedur angkutan barang melalui pelabuhan termasuk dida- 
lamnya kegiatan bongkar muat barang (hubungan kerja antara 
YUKA dengan buruh pelabuhan).

Dengan demikian sesudah berlakunya Inpres no. 4 thn 1985 
tidak ada kejelasan bagaimanakah dan siapakah yang menge-
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lola buruh pelabuhan, Sehingga tidak jelas pula akan hak 
dan kewajibannya. Jadi tidak jelas pula seperti pengatur- 
an pengupahan, tunjangan dan santunan jika terjadi kece- 
lakaan kerja dan perlindungan buruh pelabuhan.

Jadi permasalahan akripsi ini adalah sebagai berikut: 
1* Bagaimanakah hak dan kewajiban buruh pelabuhan sebelum 

dan sesudah berlakunya Inpres nomor 4 tahun 1985?*
2. Bagaimanakah dengan pengupahannya, santunan jika ter

jadi kecelakaan kerja dan siapakah yang bertanggung- 
jawab atas santunan tersebut dan bagaimanakah dengan 
tunjangan bagi buruh yang sakit ?♦

3. Bagaimanakah dengan pelaksanaan syarat keselamatan 
kerja terutama tentang pencegahan terjadinya kecelakaan 
kerja dan bagaimanakah dengan kesehatan kerja terutama 
tentang waktu kerja dan waktu istirahat dan buruh wanita 
di pelabuhan?.

b. Penjelasan Judul.
Kedudukan buruh adalah suatu keadaan buruh yang 

timbul dalam suatu hubungan kerja yang pada dasarnya meng- 
gambarkan hak dan kewajiban buruh. Yang dimaksud dengan 
buruh pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah buruh yang 
bekerja di pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat 
ke dan dari kapal dan di dalam lingkungan pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya.

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan satu

3
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di antara empat pelabuhan yang terbesar di Indonesia ka- 
rena telah memiliki fasilitas pelabuhan yang lengkap se- 
perti: rede, tambatan, kade, gudang, openstorage (lapangan 
penumpukan). Rede yaitu daerah perairan pelabuhan yang 
disediakan untuk kapal yang akan tambat atau karena sesu- 
atu hal masih harus menunggu. Sedangkan daerah batas per
airan pelabuhan dengan daratan pelabuhan yang digunakan 
untuk tempat menambatkan kapal disebut tambatan. Kade
adalah daerah daratan pelabuhan yang berbatasan dengan 
tambatan yang menyediakan fasilitas tambat bagi kapal- 
kapal yang akan tambat. Gudang yaitu tempat menyimpan 
barang atau cargo, lazimnya berdekatan dengan tempat tanw 
bat kapal sebagai batas antara kade dengan jalan keluar. 
Openstorage yaitu lapangan yang terletak diantara gudang 
dan dipergunakan untuk penumpukan cargo yang tahan panas 
atau hujan. Sebagai pelabuhan yang beaar dan letaknya 
yang strategis pelabuhan Tanjung Perak mempunyai arti 
penting dalam lalu lintas niaga nasional dan internasional.

Inpres no.4 thn1985 tentang Kebijaksanaan Kelan- 
caran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi ada 
lah suatu, upaya pemerintah untuk meningkatkan devisa, 
terutama dari ekspor komoditi non migas. Langkah-langkah 
yang diambil yaitu dengan merombak tata laksana ekapor 
dan impor barang, pelayaran antar pulau, biaya angkutan 
laut, pengurusan barang dan dokumen, keagenan umum per- 
usahaan pelayaran serta operasional pelabuhan termasuk
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didalamnya pengurusan buruh pelabuhan
5

c. Alasan Pemllihan Judul.
Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut: (a) Dalam rangka pembangunan ekonomi dewasa ini 
buruh pelabuhan memegang peranan penting dalam faktor 
produksi jasa} (b) Mengingat sesudah berlakunya Inpres 
no.4 thn 1985 pengurusan buruh pelabuhan ditata kembali 
yang mengakibatkan kedudukannya menjadi tidak jelas;
(c) Mengingat pihak buruh pelabuhan sebagai pihak yang 
lemah kedudukannya kurang tahu akan hak-haknya, aehingga 
timbul kesimpangsiuran-dalam menuntut hak-haknya;
(d) Mengingat buruh pelabuhan yang bekerja dalam bidang 
bongkar muat barang sangat besar kemungkinan terjadinya 
kecelakaan didalam melakukan pekerjaan; (e) Agar pemba- 
hasan dapat terarah pada permasalahan maka pembahasan ini 
saya batasi pada buruh pelabuhan yang terdaftar atau di- 
sebut bupelta di kawasan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Tuluan Penulisan.
Tujuan penulisan skripsi ini di samping untuk me- 

lengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai 
gelar sarjana hukum, juga diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran di dalam usaha mencari jalan keluar 
terhadap pemecahan masalah-masalah di dalam kehidupan 
buruh pelabuhan sehari-hari.
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e. Metodologj.
(1) Pendekatan Masalah.

Pendekatan raasalah dalam skripsi ini saya mengguna- 
kan pendekatan praktis yuridis yaitu melakukan pembahasan 
terhadap fakta atau data yang ada dalam praktek untuk di- 
hubungkan dengan peraturan perundangannya. Juga pendekatan 
secara sosiologis yaitu pembahasan terhadap tingkah laku 
masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundangan khusus- 
nya yang mengatur masalah perburuhan, Kemudian saya lakukan 
juga pendekatan secara teoritis dan ekonomis yaitu pende
katan dari segi teorinya dan dari segi ekonomi,

(2) Sumber Data*
Sumber data skripsi Ini diperoleh dari studi kepus- 

takaan dan wawancara dengan Administrator pelabuhan Suraba
ya, Kepala bagian operasional YUKA, buruh pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya) karyawan perusahaan pelayaran bag. terminal.

(3) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.
Dalam skripsi ini saya menggunakan metode deskriptif 

komparatif. Dengan jalan mengemukakan dan menafsirkan per
aturan perundangannya kemudian peraturan itu dengan data 
yang ada dalam praktek dipusatkan pada penguraian nasalah. 
Juga dengan metode observasi yaitu pengumpulan data dengan 
mengadakan penelitian dan pengamatan secara langsung juga 
dipergunakan metode interviu.
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(4) Analisis Data.
Analisis data dilakukan dengan penataan data de

ngan jalan menyusun dan menguraikan baik data yang di- 
peroleh dari hasil wawancara maupun data kepustakaan. 
Kemudian dari haail penataan tersebut dianalisa, hasilnya 
digunakan untuk membahas masalah-masalah yang diajukan 
dalam skripsi ini,

f. Pertanggung.iawaban Slstematika.
Pertanggungjawaban sistematika skripsi ini bertitik 

tolak pada permasalahan hak dan kewajiban bupelta dalam 
hubungan kerja sebelum dan sesudah berlakunya Inpres no. 4 
thn 1985. Penempatan ini saya anggap penting karena akan 
meraberikan gambaran pada kita tentang kedudukan bupelta 
dalam hubungan kerja mereka karena itu masalah ini saya 
letakkan pada bab II. Masalah upah dan jaminan sosial 
buruh terutama santunan kecelakaan kerja dan tunjangan 
sakit buruh merupakan masalah pokok yang timbul sesudah 
berlakunya Inpres no. 4 thn 1985. Mengingat tujuan buruh 
melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan demi 
kelangsungan hidup buruh beserta keluarganya maka masalah 
ini saya bahas dalam bab III. Masalah tersebut saya le
takkan dalam bab III karena bagi saya untuk mengetahui 
masalah tersebut setelah terlebih dahulu harus mengetahui 
masalah-masalah yang dihadapi dan telah diuraikah.dalam 
bab II. Dalam bab IV saya membahas masalah perlindungan

7
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buruh terutama tentang pencegahan terjadinya kecelakaan 
kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, buruh wanita. 
Masalah perlindungan buruh juga merupakan masalah yang 
penting mengingat bupelta yang bekerja dalam bidang bong- 
kar muat sangat besar kemungkinan terjadinya kecelakaan 
kerja. Untuk lebih mengetahui permasalahan latar belakang 
dan rumusannya, metodologi dan pertanggungjawaban siste- 
matika perlu saya berikan bab I tentang pendahuluan. 
Sedangkan bab V merupakan bab penutup berisi kesimpulan 
dari keseluruhan materi yang dlbahas dan saran-saran.

Dengan demikian bupelta sebagai pihak yang sosial 
ekonominya lemah menjadi jelas kedudukannya, sehingga 
tercipta ketenangan kerja yang akhirnya dapat meningkat- 
kan produktivitas kerja.

%erman A. Carel Lawalata, Pelabuhan dan Nlaga 
Pelayaran, cet. I, Aksara Baru, Jakarta, 19&1» hT 4 b.

2Ibid., h. 50
5Ibid., h. 20
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HAK dan KEWAJIBAN BURUH
BAB II

Hak dan kewajiban buruh dalam suatu hubungan kerja 
merupakan masalah yang penting karena dengan mengetahui 
hak dan kewajiban buruh dapat menunjukkan kedudukan buruh 
dalam hubungan kerja, Untuk mendapatkan kepastian terhadap 
kedudukannya perlu ada penegasan atas hak dan kewajiban buruh

1. Sebelum Inpres Nomor 4 Tahun 1985.
Di dalam membahas masalah hak dan kewajiban buruh

pelabuhan sebelum berlakunya Inpres no, 4 thn 1985 sebaik-
nya kita tinjau dahulu hubungan kerja antara bupelta dengan
YUKA. Menurut Prof, R. A, Soehardi, S.H., dalam bukunya
yang berjudul Politik Sosial Modern, menyatakan

Hubungan kerja yang diselenggarakan oleh seorang buruh 
dengan sebuah perusahaan menimbulkan hak-hak dan kewa- 
jiban-kewajiban yang harus direalisir dan yang bagi 
kedua belah pihak merupakan sumber atau basis penghi- 
dupan. Maka oleh karena itu adalah penting bahwa dari 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut ada penegasan 
yang terang, sehingga terdapat kepastian selama ada 
hubungan kerja,

Menurut hemat saya hak dan kewajiban yang timbul sebagai
akibat adanya hubungan kerja meaang perlu ada penegasan,
supaya kepastian atas kedudukan buruh dan majikan dapat
terjamin, Dengan demikian apabila di kemudian hari ada sa-
lah satu pihak wanprestasi maka pihak yang lain dapat me-
nuntutnya dengan mudah. Hubungan kerja antara buruh dan
majikan biasanya terjadi karena adanya perjanjian kerja

9
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yang dibuat oleh mereka. Hubungan kerja yang diselenggara-
kan antara bupelta dengan YUKA tidak berdasarkan suatu per-
janjian, tetapi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Ko-
perasi Nomor: PM. 1/0T./Phb,-78 dan Nomor: KEP.08/MEN/1978
tentang Pengaturan Pengorganisasian, Pembinaan dan Pengelo-
laan Buruh Pelabuhan beriai penegasan hak dan kewajiban
buruh pelabuhan. Dalam pasal 1 ke 5 dan pasal 2 keputusan
tersebut disebutkan:

Usaha Karya Buruh Pelabuhan (U.K.A.) adalah Badan dengan 
status Yayasan yang menyediakan dan mengelola tenaga buruh.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal 
Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja berdasarkan ke- 
tentuan-ketentuan Keputusan Bersama ini membina, mengatur 
dan mengawasi pekerjaan bongkar muat dari dan ke kapal 
dan di dalam lingkungan pelabuhan yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan dengan mempergunakan buruh pela
buhan yang dipusatkan dalam U.K.A.

Hemat saya sebelum berlakunya Inpres No. 4 Thn 1985 sifat 
buruh pelabuhan terpusat atau terkendali dan YUKA merupakan 
satu-satunya badan yang mengelola dan mengendalikan buruh 
pelabuhan atau bupelta. Dengan demikian segala sesuatu yang 
menyangkut bupelta yang mengurus adalah YUKA, mulai dari ka- 
pan saat seorang buruh mendapat gilir kerja (pengoperasian) 
sampai kesejahteraan, latihan-latihan kerja. Seperti disebut
kan dalam pasal 7 sub a dan b keputusan bersama tersebut di atas 

Tugas U.K.A. ialah:
a. menyelenggarakan administrasi, operasi, kesejahteraan 

dan latihan-latihan buruh pelabuhan;
b. mengatur, melayani dan menyediakan tenaga kerja 

dalam gang-gang atau unit-unit kerja atas permintaan 
pemakai jasa.

10
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Karena yang mengatur pengoperasian bupelta adalah YUKA ma- 
ka apabila ada etablisment atau perusahaan pemakai jasa 
membutuhkan buruh harus mengajukan Surat Permintaan Bupelta 
(SPB) kepada YUKA dengan tembusan kepada BPP (Badan Pengu- 
saha Pelabuhan) yang untuk Pelabuhan Tanjung Perak dlsebut 
P.A. {Port Administration) satu hari sebelum pelaksanaan 
kerja. Pada SPB dijelaskan berapa kepala regu kerja yang 
diperlukan, lokasi kerja, jumlah total tonage cargo yang 
akan dihandel dan jumlah buruh yang diperlukan. Kemudian 
YUKA yang mengatur pembagian gilir kerja bupelta dan penga- 
wasan pelaksanaan kerjanya.

Sebelum berlakunya Inpres No. 4 Thn 1985 YUKA di- 
mungkinkan untuk mengelola kesejahteraan bupelta seperti: 
soal fasilitas kesehatan, tunjangan sakit, pakaian seragam, 
makan transportasi, santunan kecelakaan kerja dan pendidikar 
dan latihan bupelta karena dana untuk pembiayaan tersebut 
telah tersedia yaitu diambil dari komponen tarip OPP/OPT 
yang dibayar oleh perusahaan pemakai jasa.

Untuk mendapatkan hak-hak seperti yang disebutkan 
di atas bupelta harua melaksanakan kewajibannya lebih dahu- 
lu. "Kewajiban terpenting bagi buruh ialah melakukan peker- 
jaan menurut petunjuk dari majikan" . Untuk bupelta peker- 
jaan yang harus dilakukan adalah pekerjaan membongkar dan 
memuat barang dari dan ke kapal. Pekerjaan tersebut terdi- 
ri dari beberapa kegiatan yaitu: kegiatan stevedoring, car- 
godoring, delivery dan receiving.

11
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Stevedoring adalah
Pekerjaan membongkar barang dari atas dek atau palka 
kapal dan menempatkannya Ice atas dermaga (kade), atau 
ke dalam tongkang (membongkar barang ex. Impor); 
atau kebalikannya
Memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang dan 
menempatkannya ke atas dek atau ke dalam palka kapal ge- 
ngan mempergunakan derek kapal (memuat barang ekspor) ,

Cargodoring (kegiatan mengangkut dan menyusun) adalah
Pekerjaan mengeluarkan barang dari sling (ex Tacle) 
di lambung kapal ke atas dermaga, mengangkut dari 
dermaga dan menyusun di dalam Gudang Laut (Lini I) 
atau Lapangan Penyimpanan (Open Storage) lazimnya 
disebut "Los Werk"; 
atau pekerjaan kebalikannya
Pekerjaan mengambil dari tumpukan di Gudang Laut 
(Lini I) atau dari Lapangan Penyimpanan dan mengangkut- 
nya ke dermaga, memasukkan ke dalam Sling di lambung 
kapal di atas dermaga (Laad Werk) .

"Pekerjaan mengambil dari tumpukan tempat penyimpanan di
Gudang Laut atau Lapangan Penyimpanan dan menyerahkannya
sampai tersusun rapi di atas kendaraan rapat di pintu darat
Gudang Lini I, atau dari Lapangan Penyimpanan" disebut
kegiatan delivery. Sedangkan receiving adalah

Pekerjaan mengambil dari atas kendaraan Rapat di pintu 
Darat Gudang Lini I (Gudang Laut) atau Lapangan Penyim
panan memasukkan ke dalam Gudang Laut atau Lapangan Pe
nyimpanan serta menyusunnya di dalam Gudang Laut atau 
Lapangan Penyimpanan tersebut .

Dari uraian di atas jelas pekerjaan yang harus di-
lakukan oleh bupelta hanya meliputi tiga kegiatan tersebut
(kegiatan di kapal, di darat, di gudang). Dengan demikian
apabila bupelta diperintahkan untuk melakukan pekerjaan di
luar tiga kegiatan tersebut bupelta berhak untuk menolak,

Pada hakekatnya kegiatan bupelta terdiri dari tiga
kegiatan tersebut, namun demikian ada beberapa penyimpangan
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misalnya: truck loading yaitu barang tidak lewat gudang 
melainkan langsung ke samping kapal. Jadi tidak ada recei
ving dan cargodoring hanya sebagian; truck leasing yaitu 
barang yang dibongkar dari palka kapal diterima di atas 
truck langsung keluar sehingga tidak ada kegiatan delivery 
dan cargodoring hanya sebagian; overbrengen yaitu suatu 
kegiatan yang sama dengan truck lossing akan tetapi jika 
truck losaing barangnya langsung ke pasaran bebas sedang 
overbrengen barangnya menuju ke lini XI. Setiap kegiatan 
tersebut harus merupakan rangkaian yaitu kegiatan steve
doring dilanjutkan ke kegiatan cargodoring dan akhirnya 
kegiatan delivery atau sebaliknya. Satu rangkaian kerja 
terdiri atas tiga kegiatan atau minimum dua kegiatan ste
vedoring dan cargodoring*

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bupelta be- 
kerja secara beregu dan tiap regu kerja terdiri dari lima 
belas orang yang terdiri dari seorang krk (kepala regu ker
ja) dengan empat belas orang anggota. Bupelta bekerja seca
ra harian dengan waktu kerja selama tujuh jam dan terbagi 
dalam dua shift kerja, Lokasi kerja bupelta telah ditetapkan 
oleh YUKA, namun demikian tidak berarti hidup matinya bupel
ta hanya tergantung pada tempatnya bekerja ada tidaknya pe
kerjaan sepenuhnya tergantung pada ada tidaknya kapal yang 
harus dibongkar atau memuat. Jadi bupelta dapat berpindah- 
pindah tempat bekerjanya dari satu etab ke etab yang lain 
sesuai permintaan.
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Sebelum berlakunya Inpres no. 4 thn 1985 semua yang 
menyangkut bupelta yang mengatur dan mengurus adalah YUKA. 
Karena itu kedudukan bupelta adalah sebagai buruh YUKA de
ngan status buruh harian lepas,

2. Sesudah Inpres Nomor 4 Tahun 1985.
Dalam upaya meningkatkan devisa negara terutama da

ri ekspor komoditi non migas, pemerintah mengambil langkah- 
langkah yang strategis guna mencegah terjadinya ekonomi bi- 
aya tinggi. Ekonomi biaya tinggi ini jika tidak ditangani 
secara mantap akan menjadi beban bagi pembangunan kita,
Untuk itu pemerintah melalui Inpres nomor 4 tahun 1985 me- 
lancarkan reformasi perdagangan khususnya yang menyangkut 
arus barang melalui pelabuhan guna menunjang kegiatan eko
nomi. Langkah-langkah yang diambil dengan merombak tata lak- 
sana ekspor dan impor barang, pelayaran antar pulau, biaya 
angkutan laut, pengurusan barang dan dokumen, keagenan u-
mum perusahaan pelayaran serta tata laksana operasional pe- 

i
labuhan termasuk di dalamnya pengurusan buruh pelabuhan.

Dengan adanya penataan kembali terhadap pengurusan 
buruh pelabuhan tersebut maka YUKA yang semula mengelola 
bupelta kini hanya memonitor saja. Masalahnya sekarang si- 
apa yang mengelola bupelta saat ini karena badan yang se
cara profesional menangani bupelta sebagai pengganti YUKA 
belum terbentuk.

Sesudah berlakunya Inpres no. 4 thn 1985 upah buruh 
dinaikkan dengan maksud agar dengan upah yang lebih tinggi
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hasilan bupelta tergantung pada ada tidaknya kapal yang 
harus dibongkar atau memuat, sedangkan kapal yang datang 
tidak dapat dipastikan setiap hari ada yang berarti peng- 
hasilan bupelta juga tidak dapat dipastikan setiap hari 
ada. Padahal buruh harus tetap membiayai kehidupan keluar- 
ganya. Hal ini menyebabkan jaminan sosial sangat penting 
artinya bagi bupelta* Karena itu seharusnya bupelta tetap 
diberikan jaminan sosial agar ketenangan kerja dan kegai- 
rahan kerja bupelta meningkat.

Untuk kewajiban bupelta sesudah berlakunya Inpres 
Nomor 4 Tahun 1985 sama dengan sebelum berlakunya inpres 
tersebut. Adapun kewajiban tersebut adalah melakukan peker
jaan membongkar dan memuat barang dari dan ke kapal. Berda- 
sarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.90/ PR.302/Phb-85 
tentang Pedoman Perhitungan Tarip Bongkar Muat Pelabuhan 
dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bupelta bekerja secara 
beregu dan tiap regu terdiri dari dua belas orang yaitu 
seorang kepala regu kerja dengan sebelas orang anggota. 
Bupelta bekerja secara harian dengan waktu kerja selama 
tujuh jam dan terbagi dalam tiga shift kerja dengan batasan 
produktivitas untuk general cargo 12 ton, barang curah ke- 
ring 18 ton, barang curah cair 17 ton per jam, sehingga 
sistim pengupahannya juga harian dan dibayarkan langsung 
oleh perusahaan pelayaran atau etablisment di mana bupelta 
terdaftar. Dengan demikian tanggung jawab bupelta berada 
di tangan perusahaan tersebut.
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Jumlah bupelta di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 
sampai Januari 1986 sebanyak 6295 orang menyebar di empat 
tambatan yaitu: tambatan Jamrud 2533 orang, tambatan Berli- 
an 1446 orang, tambatan Nilam 1514 orang, tambatan Mirah 
802 orang.Bupelta tersebut terbagi dalam beberapa regu kerja, 
tiap regu dipimpin oleh seorang kepala regu kerja dan berlo- 
kasi di etablisment masing-masing dan dikoordinir oleh se
orang koordinator atau kepala regu kerja besar. YUKA hanya 
memonitor apakah hak buruh yang telah ditetapkan sudah di- 
berikan oleh perusahaan di mana bupelta terdaftar. "Sedangkan
tanggung jawab pembinaannya agar potensi kerja bupelta tetap

1 ̂tinggi berada di bawah Adpel selama YUKA belum dibubarkan" * 
Hal ini sesuai fungsi Adpel sebagai pemegang wewenang mengkoor- 
dinasikan berbagai unsur dan instansi di dalam pelabuhan.

Dengan demikian sistim operasional bupelta sesudah 
berlakunya Inpres No. 4 Thn 1985 terjadi perubahan sebagai 
berikut: (1) Etablisment menghubungi P20PT (Pusat Pengen- 
dalian Operasional Pelayanan Terpadu yang merupakan orga
nises! extra struktural dari Adpel untuk memperpadukan usa- 
ha pelayanan jasa pelabuhan) dengan memasukkan formulir 
A I(satu), dua hari sebelum kapal datang. Didalam formulir 
tersebut tercantum: berapa gang bupelta yang dibutuhkan,lo- 
kasi kerja, jumlah tonage cargo yang akan dihandel. Maksud- 
nya adalah agar memudahkan YUKA untuk memonitor bupelta;
(2) Kemudian perusahaan pelayaran atau etablisment menghu
bungi koordinator bupelta yang berlokasi di perusahaan ter-
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sebut; (3) Koordinator menghubungi kepala regu kerja ae- 
suai gilirannya dan kepala regu kerja segera menghubungi 
dan mengumpulkan anggota regunya serta mencatat nama-na- 
manya untuk kemudian dlaerahkan kepada petugaa perusahaan;
(4) Saat pelaksanaan kerja diawasi oleh petugaa perusahaan
(5) Menjelang waktu kerja aelesai kepala regu kerja ataa 
petunjuk petugaa perusahaan memberitahu anggota regunya 
untuk bersiap-siap istirahat, kepala regu kerja mengam- 
bil upahnya untuk kemudian dibayarkan kepada anggota re
gunya tersebut. Jadi sesudah berlakunya Inprea Nomor 4 
Tahun 1985 pembagian gilir kerja bupelta berada di tangan 
koordinator (kepala regu kerja besar), untuk itu koordi
nator harus bersikap adil dalam membagi gilir kerja ter- 
aebut agar tidak terjadi peraeliaihan seaama bupelta. 
Apabila hal ini terjadi pekerjaan bupelta akan terhambat 
dan arus barang menjadi tidak lancar.

Sesudah berlakunya Inpres No* 4 Thn 1985 bupelta 
berlokaai di etablisment atau perusahaan pelayaran maaing- 
maaing dan pengupahannyapun dibayarkan langsung oleh per
usahaan tersebut, aehingga tanggung jawab bupelta di ta
ngan perusahaan tersebut. Dengan demikian kedudukan bupelta 
sesudah berlakunya Inprea No. 4 Thn 1985 adalah aebagai 
buruh perusahaan pelayaran di mana bupelta terdaftar dengan 
status buruh. harian lepaa, tetapi tetap di bawah pengawa- 
san YUKA atau Adpel selama YUKA belum dibubarkan.
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^R.A. Soehardi, Politlk Soslal Modern, cet. V, Ya- 
yasan Kanisius, Semarang, 1979P h. 52.

5yIman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, 
cet. V, Diambatan, Jakarta, 1983 (selanjutnya disingkat Iman 
Soepomo I), h. 65.

^Amir M.S., Seluk Beluk Gapura Niaga dan Perdagangan 
International, Bhratara Karya Akaara, Jakarta, 1978, h. 23.

7Ibid.
8Ibid., h. 24.
9Ibid.
10Wawancara dengan Administrator*Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya, 10 Januari 1986.
11Wawancara dengan Administrator Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya, 10 Januari 1986.
12Wawancara dengan Kepala bagian Operasional YUKA,

11 Januari 1986.
13Wawancara dengan Administrator Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya, 10 Januari 1986.
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BAB III 
UPAH dan TUNJANGAN BURUH

Seorang buruh maupun seorang pemberi kerja dalam 
memasuki suatu hubungan kerja didorong oleh kepentingan 
masing-masing. Kepentingan tersebut timbul oleh denyut 
tujuan-tujuan hidup1 .̂ Bagi buruh bekerja adalah untuk 
mendapatkan penghasilan (upah) guna membiayai segala ke- 
butuhannya demi kelangsungan hidupnya bersama dengan ke- 
luarganya.

Apabila penghasilan yang diterima buruh dapat men- 
cukupi untuk membiayai kebutuhan buruh bersama dengan ke- 
luarganya maka buruh akan dapat hidup dan bekerja dengan 
tenang serta semakin bergairah dalam bekerja. Kebanyakan 
keadaan buruh itu ekonominya lemah, sehingga penghasilan 
yang diterima sering hanya cukup untuk merabiayai kebutuh
an sehari-hari saja. Dengan demikian sulit bagi buruh un
tuk menyisihkan sebagian dari upahnya untuk membiayai ke- 
hidupan diri buruh beserta keluarganya selama atau pada 
waktu buruh tidak melakukan pekerjaan.

Tidak melakukan pekerjaan pada dasarnya tidak mene- 
rima upah, tetapi dalam hal buruh tidak melakukan pekerja
an tersebut ada berbagai alasan, Buruh sebagai manusia da
lam melakukan pekerjaannya sewaktu-waktu akan menghadapi 
resiko sosial yaitu: kecelakaan, sakit, bersalin, mencapai 
usia lanjut, meninggal dunia dan sebagainya. Keadaan tersebut
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mengakibatkan penghasilan buruh secara langsung terhenti
atau berkurang. Sehubungsn dengan masalah tersebut buruh
perlu mendapat jaminan sosial yaitu "mendapat pembayaran
juga pada waktu-waktu ia diluar kesalahannya, tidak me-

15lakukan pekerjaan" untuk menjamin kepastian pendapatan 
dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar 
kehendaknya. Dengan demikian kesejahteraan buruh akan da
pat meningkat dan akhirnya tercipta ketenangan dan kega- 
irahan kerja buruh.

1. Hubungan Antara Waktu Kerja dengan Fengupahan.
Masalah upah merupakan salah satu masalah yang sa-

ngat penting dalam menclptakan hubungan kerja yang serasi
karena besar kecilnya upah yang diterima buruh dapat mem-
pengaruhi kegairahan kerja buruh. Menurut Imam Soepomo
upah adalah "pembayaran yang diterima buruh selama ia me-
lakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan"^
Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Thn 1981 tentang Perlin-
dungan upah dalam pasal 1 sub a BAB I menyebutkan:

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pe- 
ngusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa 
yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai 
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perse- 
tujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan diba- 
yarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengu- 
saha dengan buruh, termasuk7tunjangan baik untuk buruh 
sendiri maupun keluarganya

Menurut peraturan pemerintah tersebut ada dua cara 
dalam menetapkan upah yaitu pertama menurut suatu persetu- 
juan dan yang ke dua menurut peraturan perundang-undangan.
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Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pengupahan bupelta 
ditetapkan menurut peraturan perundangan yakni berdasarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.90/PR.302/Phb -85 
tanggal 11 April 1985 tentang Pedoman Perhitungan Tarip 
Bongkar Muat Pelabuhan.

Ada pelbagai sistim dalam pembayaran upah yaitu: 
sistim upah jangka waktu, sistim upah potongan, sistim u- 
pah permufakatan, sistim skala berubah, sistim upah in- 
deks dan sistim pembagian keuntungan. Untuk bupelta di 
Pelabuhan Tanjung Perak pembayaran upahnya berdasarkan 
keputusan di atas memakai sistim upah jangka waktu yakni 
upah harian. Dengan waktu kerja untuk hari Senin sampai 
dengan Kamis selama 7 jam, hari Jumat dan Sabtu selama 6 
jam, untuk hari Minggu atau hari libur selama 7 jam, 
Batasan produktivitasnya per jam atau gang adalah untuk 
general cargo 12 ton, barang curah kering 18 ton, barang 
curah cair 17 ton.

Selain pembayaran upah dengan sistim harian terse
but juga disertai dengan sistim premi yang dalam lingkung- 
an bupelta dikenal dengan sebutan upah linier, Upah linier 
adalah upah tambahan yang diterima bupelta apabila bupelta 
raenghasilkan lebih dari batasan produktivitas yang telah 
ditentukan

Hemat saya pengupahan bupelta dengan sistim harian 
yang disertai dengan sistim premi adalah tepat mengingat 
status bupelta buruh harian lepas. Dengan sistim tersebut
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bupelta selain akan dapat bekerja dengan baik dan teliti 
juga dapat bekerja dengan giat untuk memperoleh upah tam- 
bahan tersebut.

Pembayaran upah diberikan dalam bentuk uang dan di
bayarkan langsung kepada bupelta pada waktu yang telah di- 
tentukan yaitu setelah bupelta selesai melaksanakan peker- 
jaannya. Hal ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan pasal
10 ayat 1 PP No, 8 Thn 1981 tentang Perlindungan Upah.

Pengupahan bupelta selain digolongkan berdasarkan 
gilir kerja atau waktu kerja juga berdasarkan golongan bu
pelta yaitu: golongan kepala regu kerja (krk), golongan 
tukang derek (pilot) dan golongan buruh. Adapun perincian 
upah bupelta di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah 
sebagai berikut: untuk hari biasa Senin sampai Sabtu pada 
gilir kerja (shift) I (pertama)

Kepala Regu Kerja sebesar :Rp 3250,00 
Tukang derek (Pilot) sebesar 2850,00 
Buruh sebesar :Rp 2600,00

Untuk hari biasa Senin sampai Sabtu pada gilir kerja II 
dan III adalah 125% dari upah pada gilir kerja I hari 
biasa, Jadi besarnya upah tersebut adalah 

Kepala Regu Kerja : 4060,00 
Tukang derek (Pilot) : fy 3560,00 
Buruh : 3250,00

Untuk hari Minggu atau hari libur reemi pada gilir kerja I 
besarnya upah 160% dari upah pada gilir kerja I hari biasa
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Jadi besarnya upah tersebut adalah:
Kepala Regu Kerja : Up 5200,00 
Tukang derek (Pilot) : Hp 4650,00 
Buruh : $ 4160,00

Untuk hari Minggu atau hari libur resmi pada gilir kerja II 
dan gilir kerja III besarnya upah adalah 12596 dari upah gi
lir kerja I hari Minggu atau hari libur resmi. Jadi besar
nya upah tersebut adalah:

Kepala Regu Kerja : Rp 6500,00 
Tukang derek (Pilot) : fy 5700,00 
Buruh s tip 5200,00
Hemat saya adanya perbedaan atas besarnya upah bu

pelta berdasarkan waktu kerja atau gilir kerja adalah se- 
wa'jarnya karena waktu kerja malam hari yaitu shift II dan
III resiko sosialnya (tertimpa kecelakaan saat bekerja, 
terserang penyakit) lebih besar dibandingkan dengan waktu 
kerja siang hari. Untuk perbedaan berdasarkan golongan bu
pelta juga sudah tepat karena tanggung jawab masing-masing 
golongan tidak sama.

Di atas sudah dikatakan apabila produktivitas kerja 
bupelta raelebihi batasan produktivitas yang telah ditentu- 
kan maka bupelta tersebut berhak untuk menerima upah linier. 
Besarnya upah tersebut untuk kelebihan tiap ton adalah: Ke
pala Regu Kerja sebesar Up 10,5; Tukang derek (Pilot) sebesar 
Fip 8,75; Buruh sebesar fy 7*1- Untuk lebih jelasnya akan saya 
berikan contohnya sebagai berikut: misal satu regu cargodoring
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menghasilkan produktivitas 110 ton general cargo, sedangkan 
batasan produktivitas general cargo untuk satu hari dengan 
waktu kerja 7 jam adalah 84 ton. Dengan demikian regu kerja 
tersebut kelebihan produktivitas 26 ton, sehingga tiap ang
gota regu kerja tersebut berhak untuk menerima upah linier 
yang besarnya: untuk Kepala Regu Kerja adalah 26 x 10,5=
Rp 273,00 ; Pilot sebesar 26 x fy 8,75 « 227,50 : Buruh 
sebesar 26 x 7,1 = 184,6.

Selain upah di atas bupelta juga berhak atas upah
toetslag apabila barang yang harus dibongkar atau muat beru-
pa barang berbahaya. "Besarnya upah tersebut adalah 10% da-

18ri tarip jenis barang berbahaya tersebut" .
Pengupahan bupelta tersebut tidak dibedakan antara 

bupelta laki-laki dan bupelta wanita. Hal ini sesuai dengan 
pasal 3 PP No. 8 Thn 1981 tentang Perlindungan Upah.

Dari perincian di atas nampak upah yang diterima bu
pelta sesudah berlakunya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 secara 
matematis nominalnya jauh lebih tinggi dibandingkan sebe- 
lumnya yang besarnya fy 1575,00 ditambah komponen beras, ma- 
kan dan kesejahteraan lainnya. Sesudah berlakunya inpres 
tersebut upah bupelta lebih tinggi karena komponen terse
but sudah termasuk didalamnya.

Menurut hemat saya upah yang diterima bupelta terse
but memang tinggi, tetapi harus diingat pekerjaan bupelta 
itu tergantung pada ada tidaknya kapal yang harus dibong
kar atau memuat. Padahal kapal yang datang untuk dibongkar
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atau memuat tidak setiap hari ada, sehingga pekerjaan bu
pelta juga tidak dapat dipastikan setiap hari ada. Apabila 
tidak ada kapal yang datang untuk dibongkar atau memuat 
tentu saja bupelta tidak melakukan pekerjaan. Tidak mela- 
kukan pekerjaan berarti tidak menerima upah, karena pengu- 
pahan bupelta didasarkan pada jumlah buruh yang senyatanya 
melakukan pekerjaan. Dengan demikian meskipun upah bupelta 
telah tinggi tetapi waktu kerjanya tidak pasti yang berarti 
penghasilannya juga tidak pasti maka tetap saja keadaan per- 
ekonomian bupelta lemah. Untuk lebih meningkatkan taraf hi- 
dupnya, seyogianya bupelta diberikan jaminan sosial.

2. Santunan Kecelakaan Kerja.
Kecelakaan yang menimpa buruh sewaktu melaksanakan 

pekerjaannya tidak pernah terduga terjadinya dan tidak per- 
nah diharapkan oleh buruh manapun juga. Akibat dari kecela
kaan tersebut dapat membuat diri buruh sakit, cacad bahkan 
meninggal dunia. Semua ini akan mengakibatkan hilangnya atau 
berkurangnya penghasilan buruh. Keadaan ini dapat menggang- 
gu kesejahteraan buruh beserta keluarganya. Untuk itu perlu 
adanya jaminan sosial khususnya pada kecelakaan kerja, yang 
berupa pemberian santunan kepada buruh yang mendapat kecela
kaan sewaktu melaksanakan pekerjaan juga tunjangan kepada 
keluarga buruh yang mendapat kecelakaan kerja tersebut.

Cara pemberian santunan atau ganti rugi ini dapat di
berikan oleh majikan sendiri atau dilirapahkan pada pihak
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lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1602 w ayat 5 BW
yang menyatakan "Dengan undang-undang dapat diadakan aturan
yang menetapkan bahwa kewajiban mengganti kerugian termak-
sud pada ayat kedua dan ketiga, oleh majikan dapat dilimpah-

19kan kepada orang lain" •
Pelimpahan kewajiban majikan dalam hal memberikan 

santunan ini dapat dilakukan menurut cara yang diatur dalam 
PP No. 33 Thn 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.
Dengan mempertanggungkan buruhnya kepada Perum ASTEK. De
ngan demikian kewajiban majikan untuk memberikan santunan 
atau ganti rugi tersebut beralih kepada Perum ASTEK,

Menurut Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 
tidak semua majikan yang diwajibkan untuk memberikan santu
nan atau ganti rugi kecelakaan kerja, tetapi terbatas pada 
jenis pekerjaan dan tempat kerja yang berbahaya bagi buruh. 
Adapun majikan yang diwajibkan memberikan santunan adalah 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut

1. yang mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin;
2« yang mempergunakan gas yang telah dicairkan, dikem- 

pa atau yang jadi cair karena tekanan;
3# yang mempergunakan zat baik padat, baik cair, maupun 

gas yang amat tinggi panasnya atau mudah terbakar atau 
menggigit, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan 
penyakit atau dengan cara lain berbahaya atau dapat 
merusak kesehatan;

4. yang membangkitkan, mengubah, membagi-bagi, mengalirkan 
atau mengumpulkan tenaga listrik;

5. yang mencari atau yang mengeluarkan barang galian dari 
tanah;

6. yang menjalankan pengangkutan orang atau barang;
7. yang menjalankan pekerjaan memuat dan membongkar barang
8. yang menjalankan pekerjaan mendirikan, mengubah, mem- 

betulkan atau membongkar bangunan, baik dalam atau di 
atas tanah, maupun dalam air, membuat saluran dalam 
tanah dan jalan;
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9» yang mengusahakan hutan;
10. yang mengusahakan siaran radio;
11* yang mengusahakan pertanian;
12, yang mengusahakan perkebuna^J 
13- yang mengusahakan perikanan *

Bupelta yang menangani bongkar muat barang di pela
buhan sangat besar kemungkinan terjadinya kecelakaan da
lam melakukan pekerjaannya. Sesuai dengan rumusan di atas 
bupelta berhak untuk mendapatkan santunan atau ganti rugi 
apabila terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya sewaktu 
melakukan pekerjaan.

Dengan berlakunya Inpres Ho, 4 Thn 1985 yang menaik- 
kan upah bupelta menjadi lebih tinggi, di mana upah tersebut 
sudah termasuk komponen seperti beras, makan dan kesejahte- 
raan lainnya yang meliputi santunan kecelakaan kerja, tun
jangan sakit termasuk perawatan dan pengobatan, Sehubungan 
dengan hal tersebut maka santunan kecelakaan kerja yang bi- 
asanya diterima bupelta ditiadakan.

Berdasarkan kebijaksanaan dari Administrator Pelabuh- 
an Tanjung Perak Surabaya bupelta yang wilayah kerjanya di 
Pelabuhan Tanjung Perak masih berhak atas santunan atau 
ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja. Santunan ter- 
eebut diberikan sampai dengan bulan Mei 1986 atau selama 
YUKA belum dibubarkan, karena selama ini yang memberi san
tunan adalah YUKA^.

Adapun santunan atau ganti rugi yang diberikan kepa
da bupelta apabila terjadi kecelakaan sewaktu melakukan pe
kerjaan adalah sebagai berikut:
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Angkutan ambulan ................. . ft 10.000,00
Perawatan RS 120 hari ©ft 10.000,00 *= ft 120,000,00
Doctor Umum atau Specialis ........= Rp 50.000,00
Obat-obatan ...................... . ft 40.000,00
Penguburan jika mati ............. = ft 30.000,002^

Pemberian santunan tersebut sesuai dengan pasal 10 Undang- 
Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33

Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan buruh sa
kit dan tidak dapat bekerja maka buruh tersebut berhak me- 
nerima santunan sebesar: untuk 120 hari I = 100^ x Upah se- 
hari, untuk 120 hari XI = 50% x Upah sehari. Apabila menga
kibatkan cacad tetap besarnya ft 1.200.000,00, meninggal du- 
nia ft 1.000.000,00^. Santunan ini sesuai dengan pasal 11 
dan 12 Undang-Undang Kecelakaan Thn 1947 NR. 33, tetapi pem- 
bayarannya dilakukan sekaligus* Hal ini juga tidak dilarang 
sebagaimana diatur dalam pasal 13 undang-undang tersebut.

Menurut hemat saya santunan tersebut seharusnya 
tetap diberikan, walaupun upah bupelta telah dinaikkan. 
Meskipun upah bupelta telah tinggi tetapi penghasilannya 
tidak pasti juga keadaan perekonomian bupelta yang lemah, 
maka sulit bagi bupelta untuk menyisihkan upahnya untuk 
pembiayaan tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana kacaunya 
kehidupan keluarga buruh apabila buruh sebagai satu-satunya 
tumpuan hidup tertimpa kecelakaan yang berakibat cacad te
tap atau kematian.

Apabila YUKA telah dibubarkan dan izin usaha bongkar
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muat perusahaan pelayaran telah dihapuskan serta izin usa- 
ha tersebut telah diberikan kepada perusahaan bongkar muat, 
maka yang harus memberikan santunan adalah perusahaan bong
kar muat di mana bupelta terdaftar. Andaikata perusahaan 
tersebut tidak memberi santunan bupelta dapat mengusahakan 
upaya hukum jika bupelta dapat membuktikan kecelakaan yang 
terjadi bukan karena kesalahan bupelta, Caranya dengan me- 
nuntut ke pengadilan negeri berdasarkan pasal 1602 w ayat
2 dan 3 atau pasal 1365 BW.

3. Tunjangan Saklt Bagi Buruh.
Sehat merupakan suatu keadaan yang selalu diperlukan 

oleh setiap buruh, supaya dapat melaksanakan kewajibannya 
dengan baik, Namun demikian, suatu saat buruh sebagai manu- 
sia biasa akan pernah mengalami keadaan sakit.

Apabila buruh sakit tentu tidak melakukan pekerjaan, 
Tidak melakukan pekerjaan.berarti tidak menerima upah, Pa- 
dahal apabila buruh sakit pasti memerlukan biaya untuk peng- 
obatannya juga untuk menghidupi diri buruh beserta keluar- 
ganya, Dengan demikian sangat diperlukan adanya tunjangan 
sakit untuk menjamin kepastian pendapatan apabila buruh ber- 
halangan bekerja karena sakit,

Di atas telah saya jelaskan bahwa sesudah berlakunya 
Inpres Nomor 4 Tahun 1985 bupelta berada di perusahaan ma- 
sing-masing di mana bupelta terdaftar. Statusnya adalah se
bagai buruh harian lepas dengan upah yang lebih tinggi.
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Upah yang tinggi tersebut sudah termasuk komponen untuk 
kesejahteraan buruh antara lain tunjangan sakit, perawatan 
dan pengobatan. Dengan demikian maka bupelta tidak berhak 
lagi untuk menerima tunjangan upah apabila berhalangan be
kerja karena sakit.

Penghasilan bupelta diberikan dalam bentuk uang se- 
mua. Berhubung keadaan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan 
bupelta tentang kesehatan dan kesejahteraan masih rendah, 
sehingga dikhawatirkan bupelta tidak memperhatikan kesehatan 
dan kesejahteraannya. Untuk itu Administrator Pelabuhan Tan
jung Perak mengeluarkan pengumuman no: PP.763/01/06/ADPL.SBA-85 
untuk memberikan fasilitas pengobatan bagi bupelta di Pela
buhan Tanjung Perak Surabaya beserta keluarganya.

Dana yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan fasi
litas pengobatan dan perawatan tersebut yang biasanya diam- 
bil dari komponen tarip OPP/OPT sesudah berlakunya Inpres 
No. A Thn 1985 telah dihapuskan. "Berdasarkan kesepakatan 
bupelta di Pelabuhan Tanjung Perak, bupelta bersedia memba- 
yar iuran sebesar 50,00 per shift atau orang untuk pembi- 
ayaan fasilitas tersebut"2 .̂ Iuran tersebut dipotongkan dari 
upah pada saat pengupahan. Dengan demikian bupelta di Pela
buhan Tanjung Perak apabila sakit akan memperoleh fasilitas 
pengobatan dan perawatan,

Fasilitas pengobatan dan perawatan tersebut selain 
untuk diri bupelta juga untuk anggota keluarganya yang ter- 
diri atas seorang istri dengan tiga orang anaknya.
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Jenis pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan keaehatan, 
pemeriksaan kesakitan, pengobatan, pemeriksaan kehamilan 
untuk bupelta wanita dan iatri bupelta, Tempatnya ditentu- 
kan pada Rumah Sakit Pelabuhan Tanjung Perak, untuk pengam- 
bilan obatnya ditentukan pada apotik tertentu.

Jadi sesudah berlakunya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 
bupelta tidak berhak lagi untuk menerima tunjangan sakit.
Masalah ini perlu mendapat perhatian mengingat penghasilan 
bupelta tidak dapat dipastikan setiap hari ada demi untuk 
menciptakan ketenangan dan peningkatan produktivitas.

A A
R.A, Soehardi, op. cit,, h, 42.

15Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, cet, V, Djam- 
batan, Jakarta, 1982 (selanjutnya disingkat Iman Soepomo II),h. 128

l6Ibid,, h. 129.
1̂ Lembaran Negara R.I, Tahun 1981 No. 1-76, h. 42.
18Wawancara dengan karyawan perusahaan pelayaran ba- 

gian terminal PT PELNI, 13 Januari 1986,
19Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Undang-Undang dan 

Peraturan-perat^uran, cet. VIII, Djambatan, Jakarta, 1983 
(selanjutnya disingkat Iman Soepomo III), h, 66,

20Ibid., h. 392.
21 Wawancara dengan Administrator Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya, 10 Januari 1986.
22Wawancara dengan Kepala bagian operasional YUKA,

11 Januari 1986,
23Wawancara dengan Kepala bagian operasional YUKA,

11 Januari 1986.
^Wawancara dengan Buruh Pelabuhan Tanjung Perak Su

rabaya, 16 Januari 1986,
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SYARAT KESELAMATAN KERJA dan KESEHATAN KERJA
BAB IV

1. Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Ker.1a«
Setiap buruh berhak mendapat perlindungan atas ke- 

selamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan 
hidup dan peningkatan produktivitas kerja. Terutama bagi 
buruh yang melakukan pekerjaan di tempat kerja sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang no. 1 thn 1970

a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pe- 
eawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang 
berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran 
atau perledakan;

b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, 
diangkut atau disimpan bahan atau barang yang? dapat 
meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun,menimbulkan 
infeksi, bersuhu tinggi;

c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersih- 
an atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya 
termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di 
bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan peker
jaan persiapan;

d. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, 
pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lain- 
nya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;

e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas, perak, 
logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak 
atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bu- 
mi, maupun di dasar perairan;

f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, ba
ik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, da
lam air maupun di udara;

g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, 
dermaga, dok,setasiun atau gudang;

h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan 
lain di dalam air;

i. dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan 
tanah atau perairan;

j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang 
tinggi atau rendah;

k. dilakukan pekerjaan yang mengandumg bahaya tertimbun tanah, 
kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau ter- 
pelosok, hanyut atau terpelanting;
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1. dilakukan pekerjaan di dalam tangki, sumur atau lobangj 
m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, 

api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau 
radiasi, suara atau getaran; 

n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, 

radar, televisi atau telepon; 
p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan 

atau riset (penelitian; yang menggunakan alat teknis; 
q. dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi- 

bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air; 
r. diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diseleng- 

garakan rekreasi lainnya yangrmemakai peralatan, ins- 
talasi listrik atau mekanik. 5

Bupelta yang menangani kegiatan bongkar muat barang dari 
dan ke kapal dalam lingkungan pelabuhan sesuai dengan rumus- 
an di atas berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya.

Salah satu upaya perlindungan atas keselamatan buruh 
adalah berupa tindakan pencegahan terhadap terjadinya kece
lakaan kerja. Pada dasarnya kecelakaan kerja merupakan se- 
suatu yang dapat dihindari dan dicegah. Kecelakaan kerja 
yang menimpa buruh hampir semuanya terjadi karena faktor 
manusia yaitu karena kecerobohan dan tidak adanya keahlian. 
Sehubungan dengan hal itu maka dalam upaya pencegahan ter
jadinya kecelakaan kerja yang harus diperhatikan adalah ma- 
nusianya (buruhnya). Di sini bukan berarti buruh harus be
kerja dengan sangat hati-hati yang sering menimbulkan kelam- 
batan kerja, tetapi lebih menekankan pada bagaimana mengem- 
bangkan ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan seorang buruh.
Di Pelabuhan Tanjung Perak upaya untuk mengembangkan ketram
pilan, pengetahuan dan kemampuan bupelta adalah dengan me- 
ngadakan latihan kerja di pusat latihan kerja YUKA dan se- 
mua bupelta telah dilatih di pusat latihan kerja tersebut.
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Untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan kemampuan bupelta 
setiap tahun menjelang peringatan hari Kemerdekaan R.I. di- 
adakan perlombaan bongkar muat barang dan kebersihan serta 
ketertiban gudang yang diikuti oleh bupelta.

Hemat saya adanya latihan kerja yang diikuti dengan 
perlombaan-perlombaan tersebut adalah penting. Dengan latihan 
kerja bupelta akan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan ten
tang pekerjaannya. Kemudian pengetahuan dan ketrampilan ter
sebut akan lebih berkembang dan meningkat dengan diadakannya 
perlombaan tersebut, karena bupelta berusaha untuk meningkat
kan ketrampilan dan kemampuannya untuk memenangkan perlombaan 
tersebut. Dengan demikian ketrampilan dan kemampuan bupelta 
tentang pekerjaannya lebih meningkat, sehingga kemungkinan ter
jadinya kecelakaan kerja dapat dihindari atau dicegah.

Kecelakaan kerja terjadi selain karena faktor manusia 
juga faktor alat-alat kerja dan sifat dari barang yang harus 
dikerjakan. Untuk itu maka faktor-faktor tersebut juga harus 
diperhatikan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 
Di Pelabuhan Tanjung Perak upaya yang diambil adalah Adpel 
menginstruksikan kepada perusahaan pelayaran agar semua alat 
siap pakai dan baik misalnya sling rantai-rantainya tidak bo- 
leh rantas. Untuk itu aparat Adpel khususnya bidang lalu lin- 
tas laut dan kesyahbandaran mengadakan pengecekan setiap hari 
terhadap kapal yang tambat dan melakukan bongkar muat. Untuk 
barang yang berbahaya misalnya barang yang mengandung sifat ki- 
mia, barang yang berbaumaka dalam membongkar dan memuat ba-
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rang tersebut bupelta diharuskan memakai alat pelindung se- 
perti: tutup kepala, tutup hidung, kaos tangan dan pakaian 
kerja. Sebelum memulai mengerjakan barang berbahaya tersebut 
bupelta diberi keterangan-keterangan tentang barang tersebut 
dan cara pengerjaannya. Langkah Ini sangat baik mengingat 
barang yang harus dibongkar muat oleh bupelta beraneka ragam 
dengan sifat dan cara pengerjaan yang berbeda-beda.

Upaya-upaya yang ditempuh sebagaimana disebutkan di 
atas telah membawa hasil yang positif terbukti dengan sema- 
kin menurunnya angka kecelakaan kerja di lingkungan bupelta 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sehubungan dengan hal ter
sebut maka upaya tersebut perlu dipertahankan meskipun pihak 
yang menangani bupelta akan berganti.

2. Waktu Kerja dan Waktu Istlrahat.
Buruh pelabuhan mempunyai arti dan peranan penting 

dalam kelancaran arus barang melalui pelabuhan. Untuk mening- 
katkan produktivitas kerja bupelta perlu diberi perlindungan 
yang layak terutama terhadap kesehatan fisiknya. Mengingat 
kemampuan manusia dalam melakukan pekerjaan terbatas. Undang- 
Undang Kerja No, 12 Thn 1948 menentukan pembatasan tersebut 
di dalam pasal 10 ayat 1 kalimat pertama "Buruh tidak boleh
menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam se-

26minggu" . Pelabuhan terbuka selama 24 jam yang berarti bu
pelta juga harus bekerja selama 24 jam. Mengingat pembatasan 
waktu kerja yang tercantum dalam undang-undang di atas maka 
waktu kerja bagi bupelta di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
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dalam seharl dibagi menjadi tiga shift yaitu: shift I pu
kul OB.00 - 16.00, shift II pukul 16.00 - 24.00, shift III 
pukul 24.00 - 08.00. Pembagian shift diatur secara bergilir 
setiap minggu, sehingga setiap regu kerja akan mengalami 
penggantian waktu kerja. Hal ini dimaksudkan agar tiap regu 
kerja merasakan pembagian waktu yang adil dan untuk menghin- 
dari perselisihan sesama bupelta.

Bupelta dalam melakukan pekerjaannya hanya mengandal- 
kan kekuatan fisiknya, sehingga setelah bekerja dalam batas 
tertentu akan lelah dan perlu istirahat atau mengaso. Perlu- 
nya mengaso adalah untuk menghemat tenaga dan untuk menjaga 
kondisi agar tetap kuat dalam melakukan pekerjaannya. Undang- 
undang Kerja No. 12 thn 1948 mengatur waktu istirahat terse
but dalam pasal 10 ayat 2 yang berbunyi "Setelah buruh men
jalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus, harus diada- 
kan waktu istirahat yang eedikit-dikitnya setengah jam lama-
nya; waktu istirahat itu tidak termasuk jam bekerja termak-

27sud pada ayat 1" Pemberian waktu istirahat di lingkungan 
bupelta Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan undang- 
undang tersebut. Jadi setelah bupelta bekerja selama 4 jam 
diberi waktu istirahat yang lamanya satu jam untuk hari Se
nin sampai Kamis, untuk hari Jumat dan Sabtu karena waktu 
kerjanya hanya 6 jam maka istirahatnya selama dua jam.

Hemat saya pemberian waktu istirahat tersebut sudah 
sewajarnya mengingat mengingat pekerjaan bupelta sangat be- 
rat dan tergantung pada kekuatan fisiknya, sehingga tidak
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mungkin apabila bupelta harus bekerja selama tujuh jam te~ 
rus menerus tanpa berhenti atau mengaso.

Selain waktu istirahat di atas bupelta juga perlu 
diberi istirahat mingguan untuk memulihkan kembali kekuatan 
buruh yang lelah setelah bekerja selama enam hari berturut- 
turut. Waktu istirahat mingguan sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 10 ayat 3 Undang Undang Kerja No. 12 thn 1948 bagi bu
pelta di Pelabuhan Tanjung Perak tidak diatur, bahkan dalam 
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM,90/PR.302/Phb-85 dite- 
tapkan waktu kerja bupelta selama tujuh hari. Jadi tanpa ha
ri libur mingguan,hanya menurut keputusan tersebut upah un
tuk hari Minggu ditetapkan sangat tinggi, Dalam pelaksanaannya 
perusahaan menghindari untuk mempekerjakan bupelta pada ha
ri Minggu karena upah yang sangat tinggi tersebut, Dengan de- 
mikian hari Minggu merupakan waktu istirahat bagi bupelta.

Hemat saya waktu istirahat mingguan tersebut sebaiknya 
ditetapkan untuk penjagaan agar bupelta melakukan pekerjaan 
yang layak bagi kemanusiaan, karena dengan alternatif pengu- 
pahan yang sangat tinggi tersebut dapat mendorong bupelta 
memboroskan tenaganya tanpa menghiraukan kekuatan jasmani 
dan rohaninya,

3* Buruh Wanita di Pelabuhan,
Pekerjaan bongkar muat barang di pelabuhan merupakan 

pekerjaan yang berat dan lebih banyak mengandalkan tenaga 
fisik, karena itu pekerjaan tersebut kebanyakan dilakukan 
oleh buruh laki-laki. Namun demikian dalam kegiatan tersebut
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juga diperlukan tenaga wanita yang pekerjaannya disesuaikan 
dengan kodrat kewanitaannya. Adapun pekerjaan bupelta wani
ta adalah sapu jahit yaitu menyapu dan mengumpulkan barang- 
barang yang tercecer saat dibongkar atau dimuat dan menja- 
hit karung-karung yang bocor atau rusak.

Pada dasamya wanita dibolehkan menjalankan pekerja
an di pelabuhan hanya diadakan pembatasan-pembatasan, me
ngingat wanita itu lemah badannya untuk menjaga kesehatan 
dan kesusilaannya. Pembatasan tersebut termuat di dalam pa
sal 7 Undang-Undang Kerja No. 12 Thn 1948. Berhubung keten- 
tuan tersebut sampai saat ini belum berlaku maka yang dipa
kai adalah ketentuan lama yang terdapat dalam Maatregelen 
ter beperking van de kinderarbeid en de nachtarbeid van de 
vrouwen (Peraturan tentang Pembatasan Pekerjaan Anak dan 
Pekerjaan Wanita pada Malam Hari). Dalam ketentuan terse
but menyatakan:

Orang wanita antara pukul sepuluh malam dan pukul lima
pagi tidak dibolehkan melakukan pekerjaan:
a. di pabrik, yaitu ruangan tertutup atau dipandang se

bagai tertutup di mana untuk perusahaan digunakan 
alat kekuatan (krachtwerktuig);

b. di tempat kerja, yaitu ruangan tertutup, di mana untuk 
perusahaan biasanya dilakukan pekerjaan tangan oleh 
sepuluh orang atau lebih;

c. membuat, memelihara, membetulkan atau membongkar ba
ngunan di bawah tanah, pekerjaan galian, bangunan air, 
gedung dan jalan;

d. di perusahaan kereta api dan trem;
e. yang berkenaan dengan memuat, membongkar dan memindah- 

kan barang, baik di pelabuhan, dermaga dan galangan 
maupun di setasiun, tempat perhentian (halte) dan tem
pat pembongkaran, di tempatpgenimbunan dan gudang, ke- 
cuali membawa dengan tangan

Bupelta wanita di Pelabuhan Tanjung Perak untuk menyesuaikan
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dengan ketentuan tersebut maka waktu kerja bupelta wanita 
tidak dibagi menjadi tiga shift seperti bupelta laki-laki 
tetapi hanya satu shift yaitu shift pertama saja. Apabila 
pada shift kedua diperlukan bupelta wanita maka hanya di- 
izinkan bekerja sampai pukul sepuluh malam dan hanya ter- 
batas untuk pekerjaan di dalam gudang. Langkah ini menurut 
hemat saya sudah tepat sebagai upaya perlindungan terhadap 
buruh wanita mengingat sifat, tempat dan keadaan dari pe
kerjaan di pelabuhan tidak memungkinkan bagi seorang wanita 
untuk bekerja pada malam hari.

2*5Iman Soepomo III, op. cit., h. 334.
26Ibid., h. 268.
27Ibid. ,
28Iman Soepomo II, op. cit., h. 110.
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BAB V 
PENUTUP

1. Keslmpulan.
a. Dengan berlakunya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 ternyata 

perlindungan hak dan kewajiban buruh pelabuhan dita- 
ngani oleh perusahaan pelayaran sampai terbentuknya 
perusahaan khusus yang menangani bongkar muat.

b. Ternyata dengan upah yang dinaikkan tidak dapat men
jamin nasib buruh apabila buruh tertimpa kecelakaan 
kerja atau menderita sakit karena upah buruh tidak 
pasti, tergantung ada tidaknya kapal yang harus di
bongkar atau muat.

c. Di dalam pelaksanaan syarat keselamatan kerja khusus- 
nya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dilaksana- 
kan dengan mendidik buruh, mengevaluasi dengan per- 
lorabaan-perlombaan dan pengecekan secara rutin ter
hadap alat-alat kerja.

d. Ternyata di dalam menerapkan pelaksanaan ketentuan 
waktu kerja tidak bertentangan dan tidak menyimpang 
dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
yaitu 7 jam sehari dan 40 jam seminggu.

e. Ternyata buruh wanita di pelabuhan hanya mengerjakan 
pekerjaan yang ringan dan tidak pernah dipekerjakan 
pada malam hari mengingat pekerjaan buruh pelabuhan 
mengandalkan tenaga fisik.
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2. Saran.
a. Seharusnya pemberian santunan kecelakaan kerja dan tun

jangan upah apabila buruh sakit tetap diberikan meskipun 
upah buruh telah dinaikkan mengingat penghasilan buruh 
pelabuhan tergantung pada ada tidaknya kapal yang harus 
dibongkar atau muat, yang berarti tidak dapat dipastikan.

b, Apabila perusahaan khusus yang menangani bongkar muat 
telah dibentuk hendaknya perusahaan tersebut tetap mem
berikan perlindungan dan pembinaan kepada buruh pelabuh
an sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh YUKA.
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Lampiran. 44

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 1^85 

TENTANG
KEBIJAKSANAAN KELANCARAN ARUS BARANG 
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI

i
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a, bahwa kelancaran arus lalu lintas barang antar 
pulau, ekspor dan impor merupakan unaur penting 
dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya 
dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada 
khususnya;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu me- 
ngeluarkan Instruksi Preaiden mengenai kebijak- 
sanaan umum yang menyangkut tatalaksana ekspor 
dan impor barang, pelayaran antar pulau, biaya 
angkutan laut, pengurusan barang dan dokumen, 
keagenan umum perusahaan pelayaran, dan tata
laksana operasional pelabuhan;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada : 1, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan 

Industri, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
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4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Pertambangan dan Energi;
7* Menteri Tenaga Kerja;
8, Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Kehakiman;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Pertanian;
12.- Panglima ABRI/ Pangkopkamtib;
13. Jaksa Agung;
14* Gubernur Bank Indonesia;
15. Ketua Badan Koordinasi Penambahan Modal*

Untuk s Melaksanakan kebijaksanaan dan mengambil langkah- 
langkah guna makin memperlancar arus barang antar 
pulau, ekspor, dan impor dalam rangka peningkatan 
kegiatan ekonomi dan ekspor komoditi non migas se- 
suai dengan kebijaksanaan umum yang tertuang dalam 
lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 4 April 1985 

ttd.
SOEHARTO 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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46
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 1985 
TANGGAL 4 APRIL 1985

I. TATALAKSANA EKSPOR
Untuk memperlancar arus barang ekspor diambil langkah-langkah 
sebagai berikut:
1. Terhadap barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan 

pabean.
2. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut pada angka 1 ha

nya dalam hal Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan 
dengan instruksi tertulis kepada aparatur Bea dan Cukai 
untuk mengadakan pemeriksaan pabean terhadap pengiriman 
barang-barang dalam hal ada kecurigaan bahwa:
a. barang ekspor tersebut adalah barang yang terkena pengen- 

dalian atau larangan ekspor;
b. barang tersebut adalah barang yang terkena Pajak Ekspor 

(PE) /Pajak Ekspor Tambahan (PET), yang pajaknya tidak 
dibayar sebenarnya.

3. Terhadap barang-barang ekspor yang memperoleh Sertifikat 
Ekspor (SE) dilakukan pemeriksaan di tempat tujuan ekspor 
oleh surveyor yang ditetapkan Pemerintah dan pembayaran 
SE dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

4. Dalam hal ada Pajak Ekspor atau Pajak Ekspor Tambahan maka 
pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh eksportir kepada bank 
devisa pada waktu menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB
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II. TATALAKSANA IMPOR
Untuk memperlancar arus barang impor diambil langkah-langkah 
sebagai berikut:
1* Barang-barang impor hanya dapat dimasukkan ke wilayah pa- 

bean Indonesia apabila ada Laporan Kebenaran Pemeriksaan 
(LKP) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditetapkan Peme- 
rintah. Laporan Kebenaran Pemeriksaan didasarkan kepada 
pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor di negara (tempat) 
asal barang impor.

2. Pemeriksaan barang impor oleh surveyor untuk penerbitan 
LKP pada angka 1 tersebut meliputi kebenaran;
a. jenis dan mutu barang;
b. volume barang;
c. harga;
d. biaya angkutan;
e. norma pos tarif, tarif bea masuk dan PPN.

3. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada angka 1 adalah sebagai 
berikut:
a. Dalam hal importir menggunakan Letter of Credit (L/C1) 

untuk pelaksanaan impor, maka:
1) Pada L/C dicantumkan syarat tambahan bahwa bank di 

luar negeri hanya dibenarkan untuk membayar eksportir 
setelah bank memperoleh LKP yang diterbitkan oleh 
surveyor;

2) Bank di luar negeri mengirim Bill of Lading (BoL) 
dan LKP kepada bank devisa di dalam negeri;
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b. Dalam hal importir tidak menggunakan L/C, maka:
1) Importir memberitahukan eksportir maupun surveyor 

tentang kewajiban pemeriksaan atas barang-barang 
yang akan diirapor;

2) Surveyor menyerahkan LKP kepada bank devisa dalam 
negeri;

c. Importir menghitung sendiri besarnya bea masuk dan 
PPN berdasarkan bahan keterangan yang tercantum dalam 
LKP dan melunasinya kepada bank devisa;

d. Bank devisa memeriksa kebenaran perhitungan bea masuk 
dan PPN berdasarkan LKP dan menyerahkan B.tJ.L. dan 
LKP kepada importir setelah yang bersangkutan meluna- 
si bea masuk dan PPN kepada bank tersebut;

e. Dengan Pemberitahuan Pemasukan Barang untuk Dipakai 
(PPUD) yang disederhanakan, B.o.L., LKP, dan bukti 
pembayaran Bea Masuk, importir mengurus pengeluaran 
barang dari pelabuhan;

f. Terhadap barang yang telah dilengkapi dengan PPUD, 
B.o.L., LKP dan Bukti Pembayaran Bea Masuk maka Di- 
rektorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pe
meriksaan barang, tidak melakukan perhitungan dan 
pembayaran bea masuk dan langsung memberikan perse- 
tujuan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Penetapan harga bagi penentuan bea masuk adalah sebagai
berikut:
a. Ketentuan-ketentuan tentang Harga Patokan untuk
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Barang-barang Impor ditiadakan;
b. Surveyor mencantumkan pada LKP harga yang pada umum- 

nya berlaku bagi barang yang beraangkutan di negara 
aaal impor;

c. Dalam menghitung jumlah bea masuk dipergunakan harga 
yang pada umumnya berlaku sebagaimana tercantum da
lam LKP.

5. Untuk seluruh wilayah pabean Indonesia diberlakukan ta
rif bea masuk yang sama.

6. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut pada angka 1 dan 
angka 3 adalah untuk barang-barang impor sebagai berikuts
a. barang dagangan yang nilainya kurang dari US $ 5.000;
b. barang pindahan;
c. barang diplomatik;
d. minyak mentah;
e. barang yang diimpor berdasarkan Pasal 23 Ordonansi Bea 

yang perinciannya ditetapkan lebih lanjut.
f* senjata dan alat perlengkapan ABRI;
g. bantuan luar negeri yang bersifat hibah kepada Peme- 

rintah Indonesia.
7. Terhadap barang-barang impor yang dikecualikan sebagai

mana tersebut pada angka 6 dilakukan pemeriksaan oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan keten
tuan yang berlaku dan diberikan persetujuan pengeluaran 
barang dari pelabuhan setelah importir yang bersangkutan 
melunasi bea masuk dan PPN.

Ml U K
1 i>FRPl tTAKAAN .
' - U N I V h R S H A S  A 1 R L \ N G G A

1 s U K A. h --
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8. Barang-barang impor yang tidak termasuk pengecualian 
sebagaimana tersebut pada angka 6 tetapi tidak dileng- 
kapi dengan LKP wajib dikirim kembali oleh importir 
yang bersangkutan.

9. Dalam hal barang-barang yang termasuk pengecualian 
sebagaimana tersebut pada angka 6 diimpor dengan di- 
lengkapi LKP, maka terhadap barang-barang tersebut 
diperlakukan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 3.

III. TATALAKSANA ANGKUTAN BARANG ANTAR PULAU
Untuk memperlancar angkutan barang antar pulau diambil
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Ketentuan mengenai Pemberitahuan Muat Barang Antar 

Pulau (AVI) ditiadakan untuk seluruh wilayah Indonesia.
2. Ketentuan mengenai Surat Fiskal Antar Pulau ditiadakan.
3. Ketentuan perihal Surat Keterangan mengenai Kapal te

lah memenuhi Kewajiban Pungutan Negara dan Keterangan 
Muatan Kapal (Model 5B) ditiadakan.

IV, BIAYA PELABUHAN
Untuk mengurangi biaya pelabuhan diambil berbagai langkah-
langkah antara lain sebagai berikut:
1. Tarif uang labuh, uang pandu, uang tunda, dan uang tam- 

bat ditetapkan sama besarnya untuk semua jenis kapal 
samudera.

2. Tarif uang pandu disederhanakan dengan meniadakan biaya 
tetap dan dihitung atas dasar GRT (Gross Registered Ton).

3. Tarif uang tunda disederhanakan dengan meniadakan
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biaya tetap dan'dihitung atas dasar GRT/per jam.
4. Uang kepil ditiadakan.
5. Uang tambat Masa I diperpanjang.
6. Tarif uang dermaga disederhanakan dan besarnya biaya 

diturunkan.
7. Biaya penumpukan di<pelabuhan dihitung atas dasar se

bagai berikut:
a# Ekspor:

-1, hari sampai dengan 10 hari dihitung 1 hari 
-Masa Is 28 hari, hari ke-11 adalah hari pertama. 
-Masa II: Hari ke-29 dan seterusnya dikenakan 20096 
dari tarif dasar/ton/hari;

b. Impor dan antar pulau:
-1 hari sampai dengan 10 hari dihitung 1 hari,
-Masa I: 10 hari, hari ke-11 adalah hari pertama, 
-Masa II: 10 hari, hari ke-21 adalah hari pertama 
dikenakan'tarif 125%*
-Masa III: hari ke-31 dan seterusnya dikenakan tarif 
200%.

8. Pungutan Pengurusan Penerimaan Uang untuk Pekerjaan Ke- 
syahbandaran (PUK) ditiadakan, Untuk pelaksanaan tugas 
kesyahbandaran disediakan biaya dalam APBN.

V. BIAYA TAMBANG ANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU
Untuk mengurangi biaya tambang angkutan laut antar pulau
diambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Untuk biaya tambang angkutan laut antar pulau berlaku
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satu tarif yang dipakai sebagai pedoman dan didasarkan 
pada tarif Golongan I yang berlaku sebelum adanya Ins
truksi Presiden ini.

2. Tarif tersebut pada angka 1 dipakai sebagai pedoman 
oleh penjual jasa dan pemakai jasa dalam penetapan 
biaya yang disepakati bersama.

3. Untuk barang-barang tertentu yaitu barang berbahaya, 
barang bernilai tinggi, barang-barang yang memerlukan 
penanganan khusus, dan barang-barang yang mengganggu 
lingkungan, dimungkinkan adanya tambahan (surcharge) 
pada tarif pedoman tersebut pada angka 1.
Besarnya tambahan disepakati bersama oleh penjual jasa 
dan pemakai jasa.

VI. TATALAKSANA BONGKAR MUAT BARANG (CARGO HANDLING)
Untuk mengurangi biaya bongkar muat barang yang meliputi
Stevedoring, Cargodoring, Receiving dan Delivery diambil
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan- 

perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut.
2. Dalam masa satu tahun setelah berlakunya Instruksi Presi

den ini bongkar muat barang tidak dilakukan lagi oleh 
perusahaan pelayaran.

3. Pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dilakukan dalam 
tiga gilir kerja (shift): Gilir kerja I : 08.00 - 16.00

Gilir kerja II ; 16.00 - 24.00 
Gilir kerja III : 24.00 - 08.00
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VII. BIAYA OPP/OPT
Untuk mengurangi biaya OPP/OPT diambil langkah-langkah se
bagai berikut:
1. Biaya OPP/OPT diturunkan dengan melakukan:

a. Pengurangan bagian penerimaan (fee) untuk pengurusan 
buruh pelabuhan.

b. Pengurangan bagian penerimaan (fee) perusahaan pelayar
an/ perusahaan bongkar muat barang,

2. Upah buruh per hari dinaikkan,
3. Pengurusan buruh pelabuhan ditata kembali.
VIII. PENGURUSAN BARANG DAN DOKUMEN UNTUK ANGKUTAN LAUT 

DAN ANGKUTAN UDARA
Untuk mengurangi biaya, maka pengurusan barang dan dokumen 
pabean untuk angkutan laut maupun udara serta pengangkutan 
barang ke dan dari pelabuhan laut dan pelabuhan udara dapat 
dilakukan oleh EMKL/EMKU, forwarding company, dan perusahaan/ 
perorangan pengirim barang atau penerima barang.

IX. KEAGENAN UMUM
Untuk memperlancar angkutan barang ekspor, impor dan antar 
pulau diambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Perusahaan pelayaran Samudra Umum, Nusantara dan Khusus 

dapat menjadi agen perusahaan pelayaran asing yang me- 
nyelenggarakan pelayaran tetap dan tidak tetap, baik yang 
menjadi anggota conference maupun yang bukan anggota con
ference (antara lain trampers).

2. Surat Keagenan Umum (SKU) ditiadakan.
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Perusahaan pelayaran nasional mengadakan perjanjian ke- 
agenan dengan perusahaan pelayaran asing dan memberita- 
hukan hal tersebut kepada Departemen Perhubungan.

3. Jangka waktu keagenan ditentukan bersama oleh kedua be- 
lah pihak dalam perjanjian.

4. Bagi perusahaan pelayaran asing yang telah menunjuk agen, 
maka:
a. Semua kapal yang dioperasikannya dapat memasuki perair

an dan singgah di pelabuhan-pelabuhan yang telah diten
tukan dalam perjanjian.

b. Pelabuhan yang boleh disinggahi adalah semua pelabuhan 
laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.

c. Semua kapal yang dioperasikannya dapat singgah tanpa 
ada batas waktu mengenai lamanya singgah maupun frekuen- 
si memasuki pelabuhan.

d. Semua kapal yang dioperasikannya tidak ada batasan 
pembongkaran/pemuatan barang, baik mengenai jenis raa- 
upun volumenya.

5. Untuk mencegah persaingan yang berlebihan dari trampers 
maka biaya pelabuhan untuk trampers dibedakan dari biaya 
pelabuhan untuk kapal-kapal milik anggota conference dan 
reguler liners lainnya.

X. PERGUDANGAN PEMERINTAH CAKUNG
Untuk memperlancar arus barang diambil langkah-langkah seba
gai berikut:
1. Pergudangan Pemerintah Cakung tidak lagi menjadi Gudang Linil.
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2. Penggunaan selanjutnya dari Pergudangan Pemerintah Cakung 
akan ditentukan kemudian.

XI. TATALAKSANA OPERASIONAL PELABUHAN LAUT UTAMA
Untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan laut utama ditetapkan 
tatalaksana operasional sebagai berikut:
1. Administrator Pelabuhan adalah penanggung jawab dan pim- 

pinan umum pelaksanaan tugas pelayanan di dalam lingkung- 
an kerja pelabuhan.

2. Administrator Pelabuhan bertanggung jawab langsung kepada 
Menteri Perhubungan.

3- Unit-unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melak
sanakan tugas-tugas pelayanan di dalam lingkungan kerja 
pelabuhan serta fungsinya diintegrasikan ke dalam organi
ses! Administrator Pelabuhan.

4. Instansi Pemerintah/ Unit Kerja/ Unit Badan Usaha di luar 
Departemen Perhubungan (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina,Ke- 
sehatan, Perusahaan Umum Pelabuhan dan lain-lain) diper- 
bantukan kepada Administrator Pelabuhan dalam arti:
a. Secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Ad

ministrator Pelabuhan;
b. Teknis fungsional tetap dibina oleh instansi induknya 

dalam arti Administrator Pelabuhan tidak mencampuri 
kewenangan bidang teknis instansi tersebut.

XII. KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN
1. Para Menteri dan pejabat yang berwenang dalam bidang ma- 

sing-masing mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk
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melaksanakan kebijaksanaan yang tertuang dalam Instruk
si Presiden ini setelah mengadakan konsultasi dengan Men
teri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan 
Pengawasan Pembangunan.

2. Dengan berpedoman pada kebijaksanaan dalam Instruksi Pre
siden ini, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, 
Industri, dan Pengawasan Pembangunan menggariskan kebijak- 
sanaan lebih lanjut untuk menjamin kelancaran dan pelak
sanaan yang tepat dari Instruksi Presiden ini.

XIII. PENGENDALIAN PELAKSANAAN
Pengendalian pelaksanaan ketentuan dalam Instruksi Presiden 
ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keu
angan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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