
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan 

Jaminan sosial tenaga kerja dalam perundang-undangan adalah 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang di alami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Adapun 

perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut bersifat dasar, artinya untuk menjaga 

harkat dan martabat manusia apabila mengalami risiko-risiko sosial ekonomi 

dengan pembayaran yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.  

Pelaksanaan jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk 

mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian tidak berarti tergantung pada orang 

lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua, maupun 

keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh 

dari hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Untuk menyelenggarakan 

program jamsostek, pemerintah menunjuk PT Jamsostek sebagai badan 

penyelenggara (PP No.36 Tahun 1995). Adapun badan yang mengawasi  PT 

Jamsostek adalah kantor Depnaker, tempat perusahaan tersebut bernaung. 

Pengelolaan jamsostek dilaksanakan dengan mekanisme ”Asuransi Sosial”. Yang 

wajib menjadi menjadi peserta program Jamsostek ialah setiap perusahaan 

(BUMN, Joint Venture, PMA), yayasan, koperasi, perusahaan perorangan yang 
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memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang atau membayar seluruh upah 

paling sedikit Rp 1.000.000,00 atau lebih perbulannya (Sukesi, dalam Jurnal 

Analisis Sosial Vol 8 No.3 Desember 2003). 

Dalam kaitannya dengan pernyataan tentang jaminan sosial tenaga kerja 

menurut undang-undang yang sudah di jelaskan, tentunya sangat berbeda dengan 

realita yang ada. Ini terbukti dengan adanya berbagai kasus mengenai jaminan 

sosial tenaga kerja yang terjadi dalam dunia industri. Ketidakkonsistenan pihak 

jamsostek mengenai pernyataan programnya terhadap perlindungan tenaga kerja 

khususnya pada buruh industri dengan prakteknya sangat merugikan pihak buruh. 

Pelaksanaan adanya jaminan sosial tenaga kerja ini identik dengan 

permasalahan serta konflik yang mengiringinya. Permasalahan yang kerap terjadi 

pada pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja ini dapat meliputi berbagai hal yaitu 

seperti permasalahan pembagian jaminan sosial tenaga kerja yang dianggap 

kurang tepat, maksudnya disini yaitu pembagiannya tidak tepat waktu yang 

cenderung di ulur – ulur, selain itu juga fasilitas yang disediakan juga kurang 

memadai, belum ditambah lagi dengan kerumitan prosedur dalam pengambilan 

jaminan sosial tenaga kerja. Itu semua membuat para buruh industri merasa 

kecewa atas perilaku pihak jamsostek yang dianggap cenderung mempersulit. 

Oleh karena itu sebagian besar buruh industri menganggap bahwa pelaksanaan 

jaminan sosial tenaga kerja itu memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

para buruh industri. Karena mereka menganggap bahwa keberadaan jaminan 

sosial tenaga kerja itu tidak membuat lebih baik taraf hidup dan kesejahteraan 

para buruh industri.  
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 Ketidaktepatan atau pun kerumitan yang telah diciptakan dalam 

pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, mungkin juga suatu hal yang sudah di 

resncanakan sedemikian rupa yang tentunya tujuannya untuk mempertahankan 

status quo, karena Dalam hubungan industrial ini, kaum buruh sering kali 

dirancang sebagai bagian dari sitem produksi dengan metafora mesin. Upah yang 

diberikan kepada kaum buruh dianggap sebagai biaya yang harus disesuaikan 

dengan produktivitas yang dihasilkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika 

nilai upah buruh yang rendah tersebut dinilai oleh pengusaha sebagai hal yang 

baik karena akan mendatangkan hasil yang maksimal. Dalam iklim usaha seperti 

ini, salah satu ukuran manajemen usaha yang dianggap baik adalah jika mampu 

menekan jumlah buruh sedikit mungkin, namun dengan kesetiaan dan 

keterampilan kerja yang tinggi.  

 Buruh industri disini tidak memiliki strategi perlawanan untuk 

menghadapi hegemoni pemilik modal maupun pemerintah. Yang mereka lakukan 

hanyalah diam dan menggerutu karena untuk mengadakan protes adalah suatu 

tundakan yang dilematis. Karena di satu sisi buruh industri butuh akan keadilan 

yang ditegakkann akan tetapi disisi lain juga membutuhkan pekerjaan untuk 

kelangsungan hidup yang sejahtera. 
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V.2. Saran dan Kritik 

 Saran dan Kritik ini penulis tujukan kepada pengusaha maupun 

pemerintah yang berkaitan dengan masalah perburuhan agar bersedia membuka 

telinga dan membuka hati untuk mendengar dan berempati dengan apa yang 

dikeluhkan dan dirasakan oleh para buruh industri. Bagi para buruh industri 

jangan pernah ragu untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. 

 Terimakasih untuk semua para pembaca yang bersedia meluangkan waktu 

untuk membaca tulisan ini yang mana sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu 

penulis sangat mengarapkan adanya saran dan kritik untuk menyempurnakan 

tulisan ini agar menjadi lebih baik. 
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