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ABSTRAKSI 
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai 

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 
pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 
pembangunan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan 
peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja 
dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan 
terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja 
dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya 
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena 
itu Pengusaha memiliki peranan penting dalam menjamin setiap kesejahteraan 
tenaga kerjanya. Pengusaha memiliki kewajiban memberikan dalam memberikan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan 
Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Akan 
tetapi tidak semua perusahaan menjalankan kewajibannya tersebut berdasarkan 
ketentuan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Peneliti 
mengambil lokasi di PT. Prabu Dian Kencana. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian PT. JAMSOSTEK 
dengan PT. Prabu Dian Kencana dalam meberikan Jaminan Sosial terhadap 
tenaga kerja di PT. Prabu Dian Kencana, mengetahui hak dan kewajiban para 
pihak dan bagaimana tanggung jawab hukum apabila hak dan kewajiban itu tidak 
dipenuhi oleh masing-masing pihak. Data yang digunakan dalam penulisan ini 
adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 
dari sumber-sumber yang telah ada dan data primer yang bersumber dari 
wawancara yang dilakukan di PT. Prabu Dian Kencana dan PT. JAMSOSTEK. 
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa 1) PT. Prabu Dian Kencana 
telah mendaftarkan tenaga kerjanya ke PT. JAMSOSTEK dengan mengisi 
formulir yang telah disediakan dan menandatangani untuk selanjutnya 
diserahkan ke PT. JAMSOSTEK untuk proses selanjutnya. 2) setiap pihak dalam 
perjanjian memiliki hak dan kewajiban masing-masing yaitu PT. Prabu Dian 
Kencana memiliki hak untuk mendapat uang jaminan dari PT. JAMSOSTEK dan 
berkewajiban membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 
PT. JAMSOSTEK memiliki hak menerimaiuran yang di serahkanoleh PT. 
PrabuDian Kencanasesuaidenganwaktu yang ditentukanpihak PT. JAMSOSTEK 
dan berkewajiban mebayarkan uang jaminan kepada tenaga kerja yaitu jaminan 
kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, dan jaminan pemeliharaan 
kesehatan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.3) bahwa dalam praktek 
telah ditemukan kesalahan yaitu Pengusaha tidak memberikan data perusahaan 
yang sebenarnya yang berhubungan dengan peneylenggaraan program jaminan 
sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara dan Pengusaha terlambat atau 
tidak membayar iuran kepada Badan Penyelenggara. Pihak PT. JAMSOSTEK 
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kurang dalam membayarkan uang jaminan kepada Pengusaha dan PT. 
JAMSOSTEK terlambat dalam membayarkan uang jaminan kepada Pengusaha 
dan bahkan PT. JAMSOSTEK tidak membayarkan jaminan kepada Pengusaha. 
Maka dari itu muncul tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan 
kesalahan yaitu dengan membayar ganti kerugian. Saran-saran yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah PT. Prabu Dian Kencana harus melaksanakan 
kewajibannya sebagai anggota Jamsostek yaitu PT. Prabu Dian harus melakukan 
tertib administrasi/membayar iuran tepat waktu dan apabila ada perubahan data 
Perusahaan harus memberikan data yang sebenarnya kepada PT. JAMSOSTEK. 
Dan PT. JAMSOSTEK harus membayarkan uang jaminan kepada PT. Prabu 
Dian Kencana dengan tepat waktu. 
 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT. Prabu 

Dian Kencana. 

 

 

ABSTRACT 
In implementation of national development, labors have very important role 

and position as actors and goals of the development. Agreeing with role and 
position of labor, workforce development is needed in order to improve quality 
and participation of the workers in national development and to enhance labors 
and their family protections according to humanity dignity and values. The labor 
protection is meant to secure basic rights and opportunity and treatment equality 
of labors without any discrimination in attempts of actualizing labors and their 
family wellbeing. Accordingly, employers have important roles in securing every 
wellbeing of their employees. The employers are required to provide a labor 
social security to their workers including Old Age Security, Accident Security, 
Life Insurance, and Health Benefit. However, not all companies are performing 
the obligation based on prevailing stipulations. Based on the problem statement, 
author takes PT. Prabu Dian Kencana as location of the research. Purpose of the 
research is to know process of agreement implementation between PT. 
JAMSOSTEK and PT. Prabu Dian Kencana in providing Social Security for 
employees of PT. Prabu Dian Kencana including to know right and obligation of 
each party and their legal responsibilities if the parties infringe the right and 
obligation. Data collected by the research consists of secondary data, namely 
data that is obtained or collected by author from relevant resources, and primary 
data, namely, one that is based on interview with PT. Prabu Dian Kencana and 
PT. JAMSOSTEK. Based on results of data analysis it can be concluded that 1) 
PT. Prabu Dian Kencana had registered its employees to PT. JAMSOSTEK by 
filling required forms  and signed them and then, submitted to PT. JAMSOSTEK 
for follow-up; 2) each party has its own right and obligation, namely, PT. Prabu 
Dian Kencana has rights to gain security fund from PT. JAMSOSTEK and it has 
obligation of paying premium according to mutual agreed provisions. PT. 
JAMSOSTEK has a right to collect premium from PT. Prabu Dian Kencana in 
scheduled time as established by PT. JAMSOSTEK and it should pay life 
insurance, old age benefit, accident security, and health benefit in period of no 
more than one month to employees of PT. Prabu Dian Kencana; 3) If there is any 
violation of the agreement by either party such as the employer does not provide 
correct data of the company relating to implementation of labor social security 
program to PT. JAMSOSTEK and the employer is late in paying premium PT. 
JAMSOSTEK or PT. JAMSOSTEK pays security fund at amount of less than that 
of agreed in the agreement to the employer or PT. JAMSOSTEK had not paid at 
all to the employer, then the violating party can be subjected to legal 
responsibility, namely, paying indemnification to the harmed party. Suggestions 
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proposed in the research were PT. Prabu Dian Kencana should perform its 
obligation as member of JAMSOSTEK, namely, the company should perform good 
practice of administration or paying premium on time and if there is any change 
within the company, it should provide correct data to PT. JAMSOSTEK. While 
PT. JAMSOSTEK should pay security fund to PT. Dian Prabu Kencana on time.   
 

Keywords:Protection Law, Employees' Social Security, PT. Prabu DianKencana. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai 

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 

pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan 

peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja 

dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan 

terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja 

dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan 

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Dalam suatu negara yang sedang membangun, keberadaan tenaga kerja 

sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai 

komponen pembangunan yang satu dengan yang lainnya dimana tidak dapat 

dipisahkan, akan tetapi dalam kenyataannya harus diakui bahwa tenaga kerja 

merupakan komponen yang paling menonjol dalam sebuah lingkunagn kerja. 

Dengan demikian meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan 

nasional seringkali berakibat pada tingginya resiko yang mengancam keselamatan 

dan kesehatan kerja, bahkan kesejahteraan tenaga kerja. Sehingga dengan 

demikian, perlu adanya upaya perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga 
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kerja, maupun diluar hubungan kerja melalui Jaminan Sosisal Tenaga Kerja 

(Jamsostek). Karena melalui Jamsostek diharapkan dapat memberikan ketenangan 

kerja dan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas 

tenaga kerja.
1
 

Jaminan sosial tenaga kerja pada dasarnya memiliki tujuan yaitu 

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga 

sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial 

memberikan jaminan terhadap masa depan tenaga kerja karena setiap orang 

mungkin akan mengalami sakit, cacat, tua, dan pasti meninggal dunia. Oleh 

karena itu program jaminan sosial dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Di samping 

itu, jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, diantaranya adalah 

memeberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi 

tenaga kerja beserta keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja 

yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat 

mereka bekerja. 

Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Bagaimana proses pelaksanaanperjanjian PT. JAMSOSTEK dengan PT. 

Prabu Dian Kencana dalam meberikan Jaminan Sosial terhadap tenaga kerja di 

PT. Prabu Dian Kencana? Bagaimanakah hak dan kewajiban antara PT. 

JAMSOSTEK dengan PT. Prabu Dian Kencana dalam memberikan jaminan sosial 

terhadap tenga kerja? Bagaimana tanggung jawab hukum apabila hak dan 

kewajiban itu tidak dipenuhi? 

 

                                                           
1
B. Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, 

hal. 114. 
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Tujuan Hasil Penelitian  

Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian PT. JAMSOSTEK 

dengan PT. Prabu Dian Kencana dalam meberikan Jaminan Sosial terhadap tenaga 

kerja di PT. Prabu Dian Kencana, untuk mengetahui hak dan kewajiban antara PT. 

JAMSOSTEK dengan  PT. Prabu Dian Kencana dalam memberikan jaminan 

sosial terhadap tenga kerja, untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila hak 

dan kewajiban itu tidak dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

Manfaat Hasil Penelitian 

Untuk memberikan tambahan bagi para pihak yang memerlukan dan juga 

untuk melengkapi kekayaan ilmu pengetahuan yang telah dihimpun atau tersusun, 

diharapkan dapat mengerti dan memahami pelaksanaan program jaminan sosial 

tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan 

dapat memberikan bahan masukan kepada pihak-pihak yang berwenang mengenai 

masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ntuk lebih mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

Metode Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah “dalam menganalisis data yang 

diberlakukan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang 

ada dalam masyarakat.”
2
Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 

yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

                                                           
2
Soerjdono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hal. 6. 
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atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.
3
Sumber data 

adalah data sekunder yaitu data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber-sumber yang telah ada
4
 dan data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. 

Data ini diperoleh melalui wawancara.
5
 Dalam hal ini narasumber yang dimaksud 

adalah PT. Prabu Dian Kencana Surakarta dan di PT. JMASOSTEK 

Surakarta.Metode pengumpulan data adalah studi pustaka (Library Research) 

yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan 

cara mengumpulkan bahan-bahan berupa Undang-undang dan buku-buku yang 

berkaitan dengan Jmainan Sosial Tenaga Kerja. 
6
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian 

Di dalam PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 

Jamsostek di atur tentang kewajiban pendaftaran tenaga kerja dalam program 

Jamsostek dan prosedur pendaftaran tenaga kerja sebagai anggota Jamsostek, di 

dalam pasal 5 PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 

Jamsostek menyebutkan bahwa: 1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 

2 ayat (3) wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagaipeserta 

program jaminan sosial tenaga kerja pada Badan penyelenggara dengan mengisi 

                                                           
3
Roni Hanitijo Soemitro, 1982, Penelitian Hukum, Semarang, Galia Indonesia, hal.6. 

4
Eko Sugiharto, 2007, Panduan Menulis Skripsi, Yogyakarta, Media Perssindo, hal. 46. 

5
Ahmad Tanzeh, 2009, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta, Teras, hal. 54.  

6
SoeryonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1983, hal. 250. 
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formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara; 2) Pengusaha harus 

menyampaikan formulir jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara; 3) Bentuk formulir 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 

Dan di dalam pasal 6 PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 

Program Jamsostek menjelaskan: 1) Dalam waktu selambat- lambatnya 7 (tujuh) 

hari sejak formulir pendaftaran dan pembayaran iuran pertama diterima,Badan 

Penyelenggara menerbitkan dan menyampaikan kepada pengusaha: a. Sertifikat 

kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan 

perusahaan; b. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda 

kepesertaan dalam program jaminan sosial tenagakerja; c. Kartu Pemeliharaan 

Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program 

jaminanpemeliharaan kesehatan; 2) Pengusaha menyampaikan kepada masing-

masing tenaga kerja kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja 

dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Badan Penyelenggara; 

3) Kartu peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c berlaku 

sampai dengan berakhirnya masa kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan 

dalam program jaminan sosial tenaga kerja; 4) Tenaga kerja yang pindah tempat 

kerja dan masih menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja harus 

memberitahukan kepesertaannya kepada pengusaha tempat kerja yang baru 

dengan menunjukan kartu peserta. 

Dalam proses perjanjian disini perusahaan ditentukan oleh pihak PT. 

JAMSOSTEK bahwa, 1) tenaga kerja harus mengisi formulir jamsostek 1a (F1a), 

di dalam formulir 1a harus di isi sesuai dengan data sebenarnya. Diantaranya yang 
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harus di isi antara lain:Bagian 1 yaitu tentang identitaas tenaga kerja, Bagian 2 

yaitu susunan keluarga (istri/suami dan maksimal 3 anak) meliputidanBagian 3 

yaitu fasilitas kesehatan yang dipilih. 2) Setelah mengisi ketiga bagian yang terdiri 

dari identitas tengaga kerja, susunan keluarga, dan fasilitas kesehatan yang dipilih 

maka langkah terakhir pada tahap pertama adalah tanda tangan tenaga kerja di 

sertai cam jempol kiri dan pas foto 2x3kemudiantenaga kerja harus mengisi 

formulir jamsostek 2a (F2a), di dalam formulir 2a harus di isi sesuai dengan data 

sebenarnya. Di dalam formulir 2a perusahaan harus mengisi rincian iuran tenaga 

kerja. Diantaranya yang harus di isi adalah:NPP, Nama Perusahaan, Nama unit 

kerja, Periode pelaporan, Nomor KPJ, Nomor induk karyawan, Nama tenaga 

kerja, Tanggal lahir, Data upah, Iuran JKK (Rp), Iuran JKM (Rp), Iuran JKP (Rp), 

Iuran JHT TK (Rp), Iuran JHT Perusahaan (Rp), Total iuran, danNama dan tanda 

tangan pimpinan peruahaan. 3) Setelah formulir diisi lengkap dan telah di cap dan 

ditandatangani, formulir tesebut diserahkan kepada pihak Jamsotek untuk 

pemrosesan selanjutnya. PT. JAMSOSTEK akan membuatkan NPP (Nomor 

Pendaftaran Perusahaan) serta surat pemberitahuan pembayaran iuran 

pertama.Pembayaran iuran dilakukan ke Bank sesuai dengan surat pemberitahuan 

pembayaran iuran pertama dari PT. JAMSOSTEK dan juga di cantumkan NPP 

dalam pebayaran iuran. 4) Setelah proses pendaftaran selesai dan setelah 

dilakukan rekonsiliasi iuran (membandingkan iuran yang di bayarkan dengan data 

upah/gaji yang telah dilaporkan) dalam 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran dan 

pembayaran iuran pertama diterima, PT. JAMSOSTEK akan menerbitkan dan 

menyampaikan kepada pengusaha:Sertifikat kepesertaan untuk perusahaan 

sebagai tanda kepesertaan perusahaan, Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) untuk 

masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan program Jamsostek, Kartu 
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pemeliharaan kesehatan (KPK) untuk masing-masing tenaga kerja dan anggota 

keluarganya yang mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan. 5) 

Pengusaha menyampaikan KPJ dan KPK kepada masing-masing tenaga kerja 

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari PT. JAMSOSTEK. 

Dan masa berlaku KPJ dan KPK sesuai dengan masa kepesertaan tenaga kerja 

dalam program Jamsostek.Setelah melakukan proses pendaftaran dan setiap 

tenaga kerja memiliki Kartu Peserta Jamsostek, maka secara otomatis bahwa 

tenaga kerja memiliki kewajiban dalam memenuhi seluruh peraturan yang di 

tetapkan oleh PT. JAMSOSTEK. 

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian 

Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan dan kewajiban adalah sesuatu 

yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Hak pekerja adalah menerima 

pembayaran upah, memperoleh hari libur, dan mendapat jaminan sosial, 

sedangkan kewajiban buruh antara lain melakukan pekerjaan dan mentaati 

peraturan.
7
 

Hak dan kewajiban PT. Prabu Dian Kencana diatur di dalam UU Nomor 3 tahun 

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu hak mendapatkan jaminan 

kecelakaan (pasal 8), jaminan kematian (pasal 12), jaminan hari tua (pasal 14), 

jaminan pemeliharaan kesehatan (pasal 16). Kewajiban PT. Prabu Dian Kencana 

berdasarkan pasal 20 UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

kerja meliputi 1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja; 2) Iuran Jaminan Kematian; 3) 

Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan 4) Iuran Jaminan Hari Tua. Tentang 

besarnya iuran yang telah dibayar juga telah ditetapkan di dalam PP Nomor 14 

                                                           
7
W. J. S. Poerwadaninnta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 187. 
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Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu 

di dalam pasal 9 yang menyebutkan bahwa besarnya iuran program sosial tenaga 

kerja adalah sebagai berikut: 1) Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian 

besarnya iuran berdasarkankelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran 1,sebagai berikut: Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan; Kelompok II: 

0,54°% dari upah sebulan; Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan; Kelompok IV: 

1,27% dari upah sebulan; Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan; 2) Jaminan Hari 

Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan; 3) Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari 

upah sebulan; 4) Jaminan Pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan 

bagitenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga 

kerja yang belum berkeluarga; 5) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh 

pengusaha; 6) Iuran jaminan Hari Tua,sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha 

dan sebesar 2% ditanggung olehtenaga kerja. 

PT. JAMSOSTEK (Penanggung) dan PT. Prabu Dian Kencana 

(Tertanggung) memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi karena telah 

terjadi perikatan di antaranya. Dalam hal ini PT. Prabu Dian Kencana memiliki 

hak untuk mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan tertib administrasi kepada PT. JAMSOSTEK Surakarta. 

Begitu juga PT. JAMSOSTEK memiliki hak medapatkan iuran yang di bayarkan 

oleh PT. Prabu Dian Kencana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan 

kewajiban PT. JAMSOSTEK yaitu dalam membayarkan jaminan tenaga kerja 

kepada PT. Prabu Dian Kencana. Dengan dipenuhinya hak-hak dan kewajiban 

dari setiap pihak maka dalam hal ini telah terlaksana perlindungan hukum tenaga 

kerja yaitu bedasarkan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan yaitu disebutkan dalam pasal 99 ayat (1) yang menyebutkan 

bahwa: “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosialtenaga kerja”. 

C. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak 

Kesalahan yang biasa terjadi dalam praktek yang di lakukan oleh 

Pengusaha antara lain adalah:1) Pengusaha tidak meberikan data perusahaan yang 

sebenarnya yang berhubungan dengan peneylenggaraan program jaminan sosial 

tenaga kerja kepada Badan Penyelenggaradan, 2) Pengusaha terlambat atau tidak 

membayar iuran kepada Badan Penyelenggara.
8
Perbuatan yang dilakukan oleh 

Pengusaha tersebut termasuk dalam perbuatan wanprestasi, yaitu:Pihak berwajib 

melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya, Pihak 

berwajib terlambat dalam melaksanakan janji. 

Bagi pihak PT. JAMSOSTEK perbuatan wanprestasi yang biasa terjadi 

dalam praktek adalah sebagai berikut:
9
1) PT. JAMSOSTEK kurang dalam 

membayarkan uang jaminan kepada Pengusahadan, 2)PT. JAMSOSTEK 

terlambat dalam membayarkan uang jaminan kepada Pengusaha dan bahkan PT. 

JAMSOSTEK tidak membayarkan jaminan kepada Pengusaha.Perbuatan yang 

dilakukan oleh PT. JAMSOSTEK tersebut termasuk dalam perbuatan wanprestasi, 

yaitu:Pihak berwajib melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak 

sebaik-baiknya, Pihak berwajib terlambat dalam melaksanakan janji, Pihak 

berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji. 

                                                           
8
R. M. Hartono, Direktur Utama, Wawancara Pribadi, Surakarta, 11 September 2013, pikul 08.00 

WIB.  
9
Erma, Divisi Pelayanan, Wawancara Pribadi, Surakarta, 13 Sepetember 2013, pukul 11.20 WIB. 
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Di dalam prakteknya antara Pengusaha dan PT. JAMSOSTEK terkadang 

muncul perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak yaitu untuk 

mencapai kepentingan tersendiri oleh pihak yang melakukan perbuatan terebut. 

Perbuatan Pengusaha yang di anggap perbuatan melawan hukum 

adalah:Pengusaha tidak meberikan data perusahaan yang sebenarnya yang 

berhubungan dengan peneylenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja 

kepada Badan PenyelenggaradanPengusaha terlambat atau tidak membayar iuran 

kepada Badan Penyelenggara.Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan 

hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Pengusaha tersebut mengandung 

unsur perbuatan melawan hukum yaitu:Perbuatan tersebut melanggar hukum, 

adanya kesalahan yang dilakukan, ada kerugian yang di timbulkan, dan adanya 

hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. 

Perbuatan PT. JAMSOSTEK yang dianggap sebagai perbuatan melawan 

hukum yaitu:Apabila PT. JAMSOSTEK melakukan tindakan berupa PT. 

JAMSOSTEK kurang dalam membayarkan uang jaminan kepada 

PengusahadanPT. JAMSOSTEK terlambat dalam membayarkan uang jaminan 

kepada Pengusaha dan bahkan PT. JAMSOSTEK tidak membayarkan jaminan 

kepada Pengusaha  

Perbuatan PT. JAMSOSTEK dianggap sebagai perbuatan melanggar 

hukum karena perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum yaitu:Perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan yang 

dilakukan, ada kerugian yang di timbulkan, dan adanya hubungan causal antara 

perbuatan dan kerugian. 

Maka PT. JAMSOSTEK dan PT. Prabu Dian Kencanaharus membayar 

ganti kerugian yaitu berdasarkan UU No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
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Tenaga Kerja dan PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja di atur tentang Sanksi apabila terjadi perbuatan 

melawan hukum. Di dalam pasal 29 dan pasal 30 UU No 3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan: 

Pasal 29 disebutkan bahwa:Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3); Pasal 18 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat 

(1);dan Pasal 26, diancam dengan denda setinggi-tingginyaRp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). 

Pasal 30 menyebutkan bahwa:Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, 

dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini 

dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau 

denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Ganti rugi di atur di dalam PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, disebutkan dalam pasal 

47 bahwa:Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja dikenakan ganti rugi sebesar 1% dari jumlah jaminan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk setiap hari 

keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yangbersangkutan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Perjanjian antara PT.Prabu Dian Kencana dengan PT. JAMSOSTEK 

Surakarta adalah perjanjian baku dalam hal ini PT. Prabu Dian Kencana hanya 
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mengisi formulir dengan data diri yang sebenar-benarnya, formulir yang berisi 

data diri diisi oleh masing-masing tenaga kerja PT. Prabu Dian Kencana, untuk 

selanjutnya data yang telah diisi kemudian di cap dan ditandatangani. Dari 

perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. 

 Hak PT. Prabu Dian Kencana hak untuk mendapatkan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja yaitu meliputi:Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan, Jaminan 

Hari Tua, danJaminan Pemeliharaan Kesehatan. Kewajiban PT. Prabu Dian 

Kencana adalah untuk melaksanakan tertib administrasi atau membayar iuran 

sesuai ketentuan yang telah ditetapkan kepada PT. JAMSOSTEK Surakarta. 

Sedangkan PT. JAMSOSTEK berhak menerima iuran yang di serahkanoleh PT. 

Prabu Dian Kencana sesuai dengan waktu yang ditentukan pihak PT. 

JAMSOSTEK yaituPenyetoran iuran yang dilakukan oleh PT. Prabu Dian 

Kencanakepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara 

lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang 

bersangkutandan PT. JAMSOSTEK berkewajiban mebayarkan uang jaminan 

kepada tenaga kerja yaitu jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan 

kecelakaan, dan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam waktu tidak lebih dari 1 

(satu) bulan. 

Dalam memenuhi hak dan kewajiban, dimungkinkan ada kesalahan yang 

muncul yang dilakukan salah satu pihak. Kesalahan yang di lakukan oleh PT. 

Prabu Dian Kencana yang termasuk dalam perbuatan wanpresatasi terlambat 

dalam melaksanakan janji dan melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau 

tidak sebaik-baiknya antara lain adalah: Pengusaha tidak memberikan data 

perusahaan yang sebenarnya yang berhubungan dengan peneylenggaraan program 

jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara dan Pengusaha 



15 
 

terlambat atau tidak membayar iuran kepada Badan Penyelenggara. Kesalahan 

yang di lakukan oleh PT. JAMSOSTEK yang termasuk dalam perbuatan 

wanpresatasi melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-

baiknya, terlambat dalam melaksanakan janji dan sama sekali tidak melaksanakan 

janji antara lain adalah PT. JAMSOSTEK kurang dalam membayarkan uang 

jaminan kepada Pengusaha dan PT. JAMSOSTEK terlambat dalam membayarkan 

uang jaminan kepada Pengusaha dan bahkan PT. JAMSOSTEK tidak 

membayarkan jaminan kepada Pengusaha. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan 

PT. JAMSOSTEK dan PT. Prabu Dian Kencana masuk terhadap perbuatan 

melawan hukum karena perbuatan tersebut mengandung unsur melawan hukum 

yaitu perbuatan tersebut melanggar hukum, adanyakesalahan, adanya kerugian 

yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal. Jadi berdasarkan uraian di atas 

apabila salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan 

hukum, maka pihak tersebut memiliki tanggung jawab hukum kepada pihak yang 

dirugikan yaitu dengan membayar ganti kerugian. Dengan ketentuan didalam 

pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi dan pasal 1365 KUH Perdata 

tentang perbuatan melawan hukum. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. PT. Prabu Dian Kencana harus melaksanakan kewajibannya sebagai anggota 

Jamsostek yaitu PT. Prabu Dian harus melakukan tertib administrasi/membayar 

iuran tepat waktu dan apabila ada perubahan data; 2. Perusahaan haruslah 

memberikan data yang sebenarnya kepada PT. JAMSOSTEK; 3. PT. 

JAMSOSTEK harus membayarkan uang jaminan kepada PT. Prabu Dian Kencana 

dengan tepat waktu. 
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