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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tenaga Kerja 

 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

 

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa :   

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” 

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan 

bahwa pengunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh 

yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan 

istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. 

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”     

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur 

yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut : 

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan 

angkatan kerja tetapi harus bekerja) 
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2. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas 

pelaksanaan pekerjaan tersebut.
15

 

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi 

dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
16

 

Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, 

dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan 

mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan 

bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.
17

 

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang 

sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang 

menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan 

ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang 

yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

2. Klasifikasi Tenaga Kerja  

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok 

menurut standar yang di tentukan.
18

 Maka, klasifikasi tenaga kerja 

                                                             
15

Agus Midah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia  Dinamika dan Kajian Teori, 

Bogor : Ghalia Indonesia,  hal. 7.  
16

 Subijanto,  2011,  Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal 

Pendidikan Dan Kebudayaan.  ( vol 17 no 6). hal. 08. 
17

Sendjun H Manululang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. 

Jakarta : PT Rineka Citra, hal. 03. 
18

 Pius Partanto,  2001,  Kamus Ilmiah Popular. Surabaya : Arkola, hal. 345. 
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adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun 

berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu:   

 Berdasarkan penduduknya 

1. Tenaga kerja  

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap 

dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. 

Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang 

dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 

antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 2) Bukan tenaga kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan 

tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut 

Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah 

penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun 

dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para 

pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

2. Bukan tenaga kerja  

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak 

mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. 

Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka 

adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 

15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah 

para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

 Berdasarkan batas kerja 
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1. Angkatan kerja  

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 

15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara 

tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.  

2. Bukan angkatan kerja  

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun 

ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah 

tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah 

dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para 

pengangguran sukarela.   

 Berdasarkan kualitasnya  

1. Tenaga kerja terdidik  

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 

keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah 

atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, 

dokter, guru, dan lain-lain.  

2. Tenaga kerja terlatih  

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki 

keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. 

Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang 

sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: 

apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih  
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Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga 

kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, 

buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.
19

 

3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 

Setiap tenaga kerja atau buruh mempnyai hak untuk 

memperoleh perlindungan. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 

2003 Pasal 86 ayat 1, menyebutkan bahwa :   

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas :  

a. keselamatan dan kesehatan kerja;  

b. moral dan kesusilaan; dan  

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia serta nilai-nilai agama.” 

   Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak di sini 

adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai 

akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan 

kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang 

harus dilakukan oleh seseorang  karena kedudukan atau statusnya.
20

 

 Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut :  

1. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, 

Pasal 88 sampai dengan 97 Undang-undang No. 13 Tahun 

                                                             
19

Dwiyanto Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press. hal. 45. 
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 Darwin Prinst. 2000. Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia.  Bandung : PT. Citra. Hal. 

213. 
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2003; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahu 1981 tentang 

Perlindungan Upah) 

2. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi 

kemanusiaan (Pasal 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003) 

3. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan 

kemampuannya (Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 

2003) 

4. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh 

serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9-

30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003) 

5. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, 

kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat 

manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-undang No. 3 

Tahun 1992 tentang Jamsostek) 

6. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga 

Kerja (Pasal 104 Undang-undang No. 13 Tahun 2003) 

7. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia 

mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut 

pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu 

organisasi majikan (Pasal 79 Undang-undang No. 13 

Tahun 2003)   

8. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003) 



24 
 

 
 

9. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat 

diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai sedikitnya 

enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat 

tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungna kerja 

diputuskan oleh majikan tanpa alsan-alasan mendesak 

yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alesan-

alesan mendesak yang diberikan oleh majikan (Pasal 150-

172 Undang-undang No. 13 Tahun 2003) 

10. Hak untuk melakukan perundaingan atau penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, 

kosiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan 

(Pasal 6-115 Undang-undang No. 2 Tahun 2004) 

 Dari sudut tenaga kerja, mempunyai hak serta kewajiban 

dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja 

dalam melakukan pekerjaan adalah : 

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh 

pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 

2. Memakai alat keselamatan kerja.  

3. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan di tempat 

kerja. 

Hak-hak tenaga kerja adalah : 

1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan 

tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan 
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kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja yang 

bersangkutan. 

2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat 

keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan 

diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kesuali 

dalam batas-batas yang masih dapat 

dipertanggungjawabkan.
21

 

B.     Tinjauan Umum Asuransi  

1.  Pengertian Asuransi 

Asuransi berasal dari kata verzekering (Belanda) yang berarti 

pertanggungan atau asuransi. Istilah pertanggungan umum dipakai 

dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi ilmu hukum 

di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi yang berasal dari istilah 

assurantie (Belanda) atau insurance (Inggris) banyak dipakai dalam 

praktik dunia bisnis. Bagi yang memakai istilah Verzekering, maka 

perusahaan sebagai pihak penanggung disebut “verzekeraar” dan 

tertanggung disebut “verzekerde”. Sedangkan bagi yang 

menggunakan istilah Insurance, maka pihak penanggung disebut 

“the insurer” dan pihak tertanggung disebut “the insured”.
22

 

                                                             
21  Lalu Husni, 2005, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,  Jakarta : Raja Grafindo 

Persada,  hal. 133-136. 
22

 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanggunsong, 2004,  Hukum Dalam Ekonomi, 

Jakarta: Grasindo, hal. 104-105. 
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Membicarakan asuransi, maka terdapat beraneka ragam 

pendapat para sarjana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “asuransi 

berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlibat dua pihak, yang satu 

sanggup akan menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan 

mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan 

diderita selaku akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu 

akan terjadinya atau semula belum dapat ditentukan saat akan 

terjadinya.”
23

 

Masih mengenai pengertian asuransi, Santoso Poejosubroto 

memberikan definisi asuransi pada umumnya adalah “perjanjian 

timbal balik dalam mana pihak penanggung dengan mana menerima 

premi, mengikatkan dirinya untuk memberikan pembayaran kepada 

pengambil asuransi atau orang yang di tunjuk, karena terjadinya 

suatu peristiwa yang belum pasti disebutkan dalam perjanjian baik 

karena pengambil asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang 

disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau 

validitet seorang penanggung.”
24

 

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa asuransi merupakan 

suatu perikatan timbal balik antara penanggung yang memberikan 

jaminan dan dengan tertanggung yang memberikan imbalan 

pembayaran premi asuransi. Pengertian dalam Pasal 246 KUHD 

                                                             
23

 Wirjono Prodjodikoro, 1982, Hukum Asuransi Indonesia,  Jakarta: Intermasa, hal. 5. 
24

 Santoso Poejosubroto, 1969,  Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di 

Indonesia, Jakarta: Barata, hal. 82. 
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tersebut hanya mengatur penggantian kerugian kepada tertanggung 

dimana objeknya adalah harta kekayaan sehingga asuransi jiwa 

tidaklah termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa 

manusia bukanlah harta kekayaan. Pengaturan asuransi dalam 

KUHD meliputi hal-hal berikut ini
25

: 

a. Asas-asas asuransi. 

b. Perjanjian asuransi. 

c. Syarat-syarat asuransi. 

d. Jenis-jenis asuransi. 

Lebih lanjut, ketentuan perihal pengertian asuransi juga 

dituangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian. Pasal 1 ayat (1)  menyatakan bahwa :  

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 

(dua) pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, 

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 

                                                             
25

 Abdul Muis, 2005, Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian, Medan: 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 9-10. 
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pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.” 

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian ternyata lebih luas jika dibandingkan 

dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi 

asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Dengan demikian, 

objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga 

jiwa/raga manusia. Lebih lanjut, definisi dalam Undang-undang No. 

2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian meliputi asuransi 

kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh 

kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan 

keuntungan yang diharapkan. Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian 

kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal 

atau hidupnya seseorang”. Bagian ini tidak ada dalam definisi Pasal 

246 KUHD.
26

 

Selain itu, dewasa ini pengaturan perihal asuransi menginduk 

pada ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 

2014 Tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :  

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu 

perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 

                                                             
26

 Abdulkadir Muhammad,  2006,  Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hal. 11-12. 
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penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan 

untuk :  

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau 

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, 

kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak 

ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis 

karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau  

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada 

hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah 

ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” 

2.  Syarat Sah Perjanjian Asuransi 

Apabila diperhatikan definisi asuransi berdasarkan Pasal 246 

KUHD, sangat jelas dinyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian. 

Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan 

kewajiban para pihak. “Sehubungan dengan ketentuan perjanjian 

tidak diatur didalam KUHD, maka seluruh ketentuan yang berkaitan 

dengan perjanjian pada umumnya berlaku KUHperdata”.27 

Dalam hal pertanggungan/asuransi adalah perjanjian khusus, 

maka selain syarat-syarat khusus dalam KUHD diberlakukan pula 
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 Ibid, hal. 31. 
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ketentuan umum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini sebagai 

cerminan asas lex specialis derogate lege generalis.28 

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa terdapat empat 

syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang 

mengingatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Ketentuan tersebut 

dapat dibandingkan dengan elemen-elemen perjanjian asuransi pada 

umumnya, yaitu “offer and acceptance, consideration, legal object, 

competent parties dan legal form” sebagaimana yang tercantum 

dibawah ini29: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri dimulai dengan 

terjadinya proses offer (penawaran) dan acceptance 

(penerimaan) antara penanggung dan tertanggung dalam 

elemen perjanjian asuransi yang menjadi dasar bagi para 

pihak bersepakat untuk mengikatkan diri. Berbeda dengan 

penerapan istilah penawaran dan penerimaan pada 

umumnya, dalam perjanjian asuransi, penawaran berasal 

dari tertanggung, sedangkan penerimaan (risiko) berasal 

dari penanggung. 

Suatu penawaran adalah sebuah pernyataan dari sebuah 

kehendak untuk mengikatkan dirinya berdasarkan 

                                                             
28

 Ibid, hal. 36. 
29

Gilang Prifebrian, 2017, “Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Klaim Asuransi Ahli 

Waris Oleh Perusahaan Perasuransian Akibat Tertukarnya Rekam Medis Melalui Otoritas Jasa 

Keuangan Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait”. Skripsi Sarjana. 

Universitas Pasundan, hal. 56. 
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persyaratan-persyaratan tertentu yang dilakukan dengan 

tujuan bahwa sebuah perjanjian yang mengikat akan timbul 

setelah sebuah penawaran diterima.30 

Acceptance adalah a final unqualified persyaratan dari 

sebuah penawaran.
31

 Dalam bisnis asuransi, acceptancae 

timbul pada saat pertanggungan dimulai atau polis 

diterbitkan, mana saja yang lebih dahulu, tetapi proses 

offer dan acceptance akan tetap menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari polis asuransi yang diterbitkan kemudian. 

Dengan demikian, tertanggung terikat dengan semua 

informasi yang diberikan yang menjadi dasar bagi 

penanggung untuk melakukan penutupan 

asuransi.
32

expression of assent to all the term of an offer, 

sebuah pernyataan penerimaan sepenuh hati terhadap semua 

persyaratan. 

Dalam proses offer dan acceptance bukan saja pihak 

tertanggung yang memiliki kewajiban memberitahukan 

informasi. Prinsip Utmosh Goodfaith merupakan dasar 

yang mengharuskan para pihak memberikan informasi 

penting dalam perjanjian asuransi. Prinsip ini tertuang 

didalam Pasal 251 KUHD. Kewajiban ini dibebankan 

kepada kedua belah pihak, tidak saja pihak penerima 

                                                             
30

 Paul Richard. 2002. Law of Contract. London: Pearson Longman, hal. 56. 
31

 Ibid, hal. 24. 
32

 Junaidi Ganie. 2013. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 67. 
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(tertanggung) yang harus memberitahukan fakta materiil 

mengenai objek pertanggungan, pihak yang menawarkan 

(penanggung) memiliki pula kewajiban memberikan 

informasi terkait perlindungan yang akan diberikan kepada 

tertanggung. 

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan, yaitu para pihak 

adalah pihak yang kompeten untuk membuat perikatan 

dalam elemen competent parties, yaitu mereka yang telah 

dewasa, waras, tidak dalam paksaan ataupun dalam 

pengampuan. 

3. Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam Pasal 1320 

KUHPerdata adalah objek yang menjadi dasar lahirnya 

perjanjian, dalam hal ini janji dari penanggung untuk 

memberikan jaminan kepada tertanggung atas imbalan 

sejumlah premi yang dianggap seimbang atas risiko yang 

akan dijamin. Consideration dalam hal ini adalah premi 

yang merupakan salah satu elemen sahnya sebuah 

perjanjian asuransi dan memberikan kekuatan hukum 

lahirnya perjanjian asuransi. 

Objek yang dimaksud dalam perjanjian asuransi adalah 

objek pertanggungan. Dalam setiap pertanggungan harus 

ada objek yang dipertanggungkan. Dengan alasan yang 

mempertanggungkan objek tersebut adalah tertanggung, 
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maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung 

dan/atau tidak langsung dengan objek yang 

dipertanggungkan tersebut.33 

4. Suatu sebab yang halal disebut legal object. Perjanjian 

asuransi yang bertujuan untuk memberikan asuransi 

terhadap suatu sebab yang dilarang oleh ketentuan 

perundang-undangan, melanggar kesusilaan atau 

bertentangan dengan kepentingan umum, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdata, akan batal demi 

hukum. 

5. Elemen berikutnya adalah legal form yang dalam hukum 

asuransi mengandung pengertian bahwa perjanjian asuransi 

dapat dikatakan memenuhi unsur legal form apabila polis 

asuransi tersebut sama atau mempunyai substansi yang 

sama dengan polis asuransi yang dianggap yang 

berwenang.34 

3. Jenis-jenis Asuransi 

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena 

merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung 

kepada penanggung, dan merupakan syarat mutlak untuk 

menentukan perjanjian asuransi dapat dilaksanakan atau tidak. 

Kriteria premi adalah sebagai berikut:  

                                                             
33

 Tuti Rastuti, 2011, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

hal. 37. 
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1. dalam bentuk sejumlah uang;  

2. dibayar lebih dahulu oleh tertanggung; 

3. sebagai imbalan pengalihan risiko;  

4. dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.  

Menurut Abdulkadir Muhammad, asuransi dapat diklarifikasikan 

menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-

undang yang mengaturnya.  

a. Menurut Sifat Perikatannya  

1. Asuransi Sukarela Asuransi sukarela adalah asuransi secara 

bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan 

tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya 

asuransi kerugian dan asuransi jiwa.  

2. Asuransi Wajib Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan 

oleh Pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan 

ditentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi 

sosial.  

b. Menurut Jenis Risiko  

1. Asuransi risiko perseorangan (personal lines) Asuransi risiko 

perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang 

perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman 

bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.  

2. Asuransi risiko usaha Asuransi risiko usaha dalah asuransi yang 

bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman 
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bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha 

yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung, 

pertokoan.  

c. Menurut Jenis Usaha Berdasarkan jenis usahanya asuransi 

dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam 

undang-undang asuransi, yaitu:  

1. Asuransi Kerugian Asuransi kerugian adalah asuransi khusus 

yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta 

kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, 

misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi 

pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi 

kredit.  

2. Asuransi Jiwa Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang 

bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa 

seseorang dari ancaman bahaya kematiann. Contohnya adalah 

asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa 

seumur hidup.  

3. Reasuransi Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau 

asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau 

perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang 

terlalu berat.  

4. Asuransi Sosial Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus 

bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa 
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dan raga masyarakat umum dari 15 ancaman bahaya kecelakaan 

lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan 

karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia 

lanjut.
35

 

C.      Tinjauan Umum Jaminan Sosial 

1.  Pengertian Jaminan Sosial 

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Dalam Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 

terdapat berbagai pengertian yang berhubungan dengan jaminan sosial 

tenaga kerja, yaitu : 

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja. 

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu 

ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni 

yang   selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah yang 

                                                             
35 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal. 7. 



37 
 

 
 

seringkali disebut  denga risiko. Risiko terdapat dalam berbagai bidang, 

dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama yaitu risiko 

fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif 

dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, ekonomis, 

sosial, hankam dan internasional. Sedangkan resiko khusus, sifatnya 

lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko 

terhadap harta benda, terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan 

usaha. 

Untuk menghadapi resiko ini tentunya diperlukan suatu instrument 

atau alat yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi 

timbulnya resiko  itu. Instrument atau alat ini disebut dengan jaminan 

sosial. 

Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan 

oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau 

peristiwa- peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk 

menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat 

mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan 

untuk memberikan pelayanan medis  dan/atau  jaminan  keuangan 

terhadap  konsekuensi  ekonomi dari peristiwa tersebut, serta jaminan 

untuk tunjangan keluarga dan anak.
36
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Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali dikemukakan 

bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat umum yang 

harus diselenggarakan oleh semua negara.  

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 22 dan Pasal 25 menyatakan bahwa : 

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas 

jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas 

jaminan sosial: dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu 

bekerja, menjanda, hari tua.” 

Pengakuan jaminan sosial sebagai ssalah satu bagian dari Hak asasi 

manusia telah dikejawatahkan oleh Republik Indonesia. Hal ini terbukti 

dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal 41 ayat 1 Undang-undang ini menyatakan bahwa : 

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”  

Dengan pengakuan yang demikian setiap orang mempunyai hak 

atas jaminan sosial dikarenakan sudah merupakan kodrati bahwa manusia 

dalam kehidupannya di dunia ini selalu fana atau tidak abadi. 
37

 

2. Dasar Hukum Jaminan Sosial 

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan 

dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial yang bersifat 
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dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong 

royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. Pada dasarnya program yang diatur dalam 

Undang-undang tersebut menekankan perlindungan bagi pekerja yang 

relatif mempunyai kedudukan yang lemah. Oeleh karena itu, pemerintah 

memikul tanggung jawab yang utama, dan secara moral pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan 

kesejahteraan bagi para pekerja/buruh. 

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini 

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan 

keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang 

kemungkinan bisa hilang. Maka, jaminan sosial tenaga kerja ini 

dikatakan mempunyai beberapa aspek, antara lain : 

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan 

hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; 

2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja dan pikirannya 

kepada instansi tempatnya bekerja. 

Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja yang 

dimaksudkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1992 ini pada mulanya 

pelaksanaan pada Pasal 15 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Namun karena 

Undang-undang tersebut terkahir sudah dicabut, maka yang menjadi 
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dasar hukum utama jaminan sosial tenaga kerja adalah Pasal 99 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa : 

“1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 

jaminan sosial tenaga kerja;  

 2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1, 

dialaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”     

Peraturan perundang-undangan yang dimasudkan dalam ayat (2 

adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Akan 

tetapi, mengingat obyek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang 

diatur dalam Undang-undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang 

menerima upah. Maka kepada tenaga kerja diluar hubungan kerja atau 

dengan kata lain tidak bekerja dalam instansi atau perusahaan, 

pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerjanya akan diatur sendiri 

dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan 

sosial bagi tenaga kerja yang tidak dalam hubungan kerja untuk 

sementara diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman 

Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan 

pekerjaan diluar hubungan kerja.
38
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3. Sistem Jaminan Sosial 

1. Pengertian tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan 

program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, 

setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup 

yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau 

berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami 

kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
39

 

Sistem Jaminan Sosial Nasioanl ini diatur dalam Undang-undang No. 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diundangkan 

melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 150 

Tanggal 19 Oktober 2004. Di dunia terdapat tiga cara dalam menjamin 

kesehatan seluruh rakyat, cara pertama yakni menjamin dengan dana 

pajak untuk semua, cara kedua yakni menjamin dengan dana yang 

dikumpulkan melalui iuran wajib (asuransi sosial), dan yang ketiga 

adalah dengan cara mengkombinasikan keduanya.
40

 Di Indonesia 

jaminan sosial tersebut memang bersifat wajib namun kepesertaan bagi 

kalangan tidak mampu dibayar atau ditanggung oleh negara sebagai 

peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), selain itu negara tidak hanya 

sebagai regulator tetapi juga sebagai penyelenggara jaminan sosial 

melalu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  

                                                             
39
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40
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2. Asas dan Prinsip SJSN  

Pasal 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional menjelaskan bahwa SJSN diselenggarakan 

berdasarkan asas:  

1. Asas kemanusiaan, yakni asas yang berkaitan dengan 

penghargaan terhadap martabat manusia.  

2. Asas manfaat, yakni merupakan asas yang bersifat operasional 

yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.  

3. Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni 

merupakan asas yang bersifat adil. Penjelasan umum Undang-

undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional menjelaskan bahwa dalam pengelolaan SJSN 

menganut beberapa prinsip, yakni:  

1. Prinsip Kegotong-royongan Prinsip kegotongroyongan adalah 

prinsip kebersamaan antar peserta yang mampu kepada 

peserta yang kurang mampu. Dalam bentuk kepesertaan 

wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah 

membantu yang beresiko tinggi; dam peserta yang sehat 

membantu yang sakit.  

2. Prinsip Nirlaba Pengelolaan dana amanat tidak bertujuan untuk 

memperoleh laba bagi BPJS akan tetapi tujuan dari 

penyelenggaraan jaminan sosial adalah memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.  
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3. Prinsip Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, 

dan efektifitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan 

mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal 

dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.  

4. Prinsip Portabilitas Prinsip portabilitas adalah prinsip yang 

memberikan jaminan berkelanjutan meskipun peserta 

berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

5. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Prinsip kepesertaan 

bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia 

dapat terlindungi.  

6. Prinsip Dana dan Amanat Prinsip dana dan amanat adalah 

bahwa dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan 

titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola 

sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut 

untuk kesejahteraan peserta.  

7. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Prinsip hasil 

pengelolaan dana jaminan sosial ini merupakan dividen dari 

pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan 

peserta.  

3.  Ruang Lingkup Sistem Jaminan Sosial Nasional  

Adapun ruang lingkup program jaminan sosial sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
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Sosial Nasional, yang dijabarkan dalam Pasal 18 yakni jenis program 

jaminan sosial nasional meliputi:  

1. Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;  

2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang dikelola oleh BPJS 

Ketenagakerjaan;  

3. Jaminan Hari Tua yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan;  

4. Jaminan Pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan;  

5. Jaminan Kematian yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

4.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

 Asuransi Sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan 

sosial bagi anggota masyarakat, baik secara lokal, regional ataupun 

nasional, karena menyangkut kepentingan masyarakat melalui perundang 

– undangan pemerintah menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi 

wajib, dimana setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam asuransi ini 

memikul kewajiban sosial (dengan membayar iuran/premi wajib) dan 

memperoleh jaminan sosial. Penyelenggara asuransi sosial hanya 

lembaga yang ditunjuk/dibentuk pemerintah dalam hal ini adalah  Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

merupakan salah satu badan publik yang memberikan jaminan sosial 

tenaga kerja dimana programnya wajib diikuti setiap orang (pemberi 

kerja dan pekerjanya) termasuk tenaga asing yang paling singkat 6 (enam 

bulan bekerja di Indonesia), CPNS dan PNS, Anggota TNI dan POLRI, 
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pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa 

TNI dan peserta didik POLRI.  

Program BPJS Ketenagakerjaan yang pertama adalah Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang khusus menangani setiap 

kecelakaan kerja yang terjadi baik didalam maupun diluar perusahaan 

(masih berhubungan dengan pekerjaan).  

      Karakteristik Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pasal 29 ayat 

(1), (2), dan Pasal 31 ayat (1), (2) UU No. 40 Tahun 2004 adalah sebagai 

berikut: 

1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. 

2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin pemberian manfaat 

pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi pekerja mengalami 

kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Kepesertaan 

perorangan. 

3. Manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dan 

uang tunai untuk pekerja yang mengalami cacat tetap total atau 

meninggal dunia. 

Menurut kelembagaannya dalam Pasal 6  ayat (2) UU No. 24 

Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

1. Program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan oleh badan 

penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan Undang-Undang. 

2. Organisasi, fungsi dan hubungan antar kelembagaan masih menunggu 

penetapan RUU BPJS. 

http://www.jamsosindonesia.com/document/detail/6/undang-undang-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2011-tentang-badan-penyelenggara-jaminan-sosial
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Iuran JKK dibayarkan oleh pemberi kerja (bagi peserta penerima 

upah)  yang dibayarkan tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, 

yang besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan diatur 

dalam Lampiran I PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang 

mengacu pada table sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Rincian Tingkat Risiko  

 

Tarif premi asuransi kecelakaan umumnya ditentukan berdasarkan 

jenis kegiatan atau pekerjaan orang yang ditanggung. Semakin berat 

pekerjaanya semakin  besar pula resiko kecelakaan yang akan terjadi. 

Maka tarif premi asuransi kecelakaan biasanya ditentukan berdasarkan 

berat ringannya dan berbahaya tidaknya pekerjaan seseorang. Resiko 

kecelakaan buruh kasra lebih besar dari resiko kecelakaan pegawai kantor. 

http://www.jamsosindonesia.com/document/detail/82/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-44-tahun-2015-tentang-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://www.jamsosindonesia.com/document/detail/82/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-44-tahun-2015-tentang-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian
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Maka premi asuransi kecelakaan buruh kasar lebih besar dari premi asransi 

kecelakaan pegawai kantor. 

 Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus 

diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. 

Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal 

kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan 

(manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, 

dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut 

dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah 

dilengkapi dengan dokumen pendukung. 

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Pekerja Bukan Penerima 

Upah terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami 

kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian 

upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap 

sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), 

biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat 

total tetap. 

Manfaat JKK bagi penerima upah diatur dalam Lampiran III PP No. 

44 Tahun 2015. Terbagi dalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Pelayanan Kesehatan (Perawatan dan Pengobatan) 

antara lain : 

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang; 

2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 

http://www.jamsosindonesia.com/document/detail/82/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-44-tahun-2015-tentang-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://www.jamsosindonesia.com/document/detail/82/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-44-tahun-2015-tentang-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian
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3. Rawat inap ddengan kelas ruang perawatn yang setara 

dengan kelas I rumah sakit pemerintah; 

4. Perawatan intensif (HCU,ICCU, ICU); 

5. Penunjang diagnostik; 

6. Pengobatan dengan obat generik (diutamakan dan/atau obat 

bermerk (paten 

7. Pelayanan khusus berupa alat kesehatan, implan, jasa 

dokter/medis, operasi, tranfusi darah dan rehabilitasi medik. 

2. Keterangan dari pelayanan tersebut antara lain : 

1. Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan platfon 

sepanjang sesuai kebutuhan medis. 

2. Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan 

yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Penggantian biaya atas perawatan dan pengobatan, hanya 

berlaku untuk daerah yang tidak ada kantor BPJS 

Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

3. Manfaat berupa santunan berbentuk uang antara lain : 

1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami 

kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit 

dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama 

pada kecelakaan :  

1. Angkutan darat atau sungai dan/atau danau diganti 

maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
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2. Angkutan laut diganti maksimal Rp. 1.500.000,- (satu 

setengah juta rupiah) 

3. Angkatan udara diganti maksimal Rp. 2.500.000,- (dua 

setengah juta rupiah)  

2. Sementara tidak mampu bekerja, dengan perinci 

penggantian, sebagai berikut : 

1. 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari 

upah.  

2. 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah. 

3. 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 

50% dari upah. 

3. Santunan Kecacatan, sebagai berikut :  

1. Cacat sebagian anatomis sebesar = % sebesar tabel x 80 

x upah sebulan. 

2. Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % 

sebesar table x 80 x upah sebulan. 

3. Cacat total tetap = 70% x 80 x upah sebulan. 

4. Santunan kematian dan biaya pemakaman, sebagai berikut : 

1. Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah 

sebulan, sekurang kurangnya sebesar jaminan 

kematian. 

2. Biaya pemakaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
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3. Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar 

sekaligus = 24 x Rp. 200.000,- = Rp 4.800.000,- (empat 

juta delapan ratus rupiah) 

4. Keterangan dari santunan berbentuk uang tersebut : 

1. Perhitungan biaya transportasi untuk biaya kecelakaan 

kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis 

transportasi berhak atas biaya maksimal masing-masing 

angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti 

dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis 

transportasi yang digunakan. 

2. Dibayarkan kepada pemberi kerja selama pesera tidak 

mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau 

cacat sebagaian atau cacat sebagian fungsi atau cacat 

total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat 

keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter 

penasehat : 

1. Jenis dan besar presentase kecacatan dinyatakan 

oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat 

yang ditunjuk oleh kementrian ketenagakerjaan RI, 

setelah peserta selesai menjalani perawatan dan 

pengobatan. 

2.  Diatur dalam lampiran lll Peraturan Pemerintah No. 

44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 
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Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 

41
 

5. Penyebab terjadinya Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja pada dasaranya disebabkan oleh suatu 

kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang 

mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas 

kerja. Maka dari itu terjadinya kecelakaan kerja disebabkan 

karena kondisi dan perbuatan berbahaya. Adapun proses 

terjadinya kecelakaan kerja ini dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu karena kondisi berbahaya dan perbuatan yang 

berbahaya dengan penjelasan sebagai berikut :   

a. Kondisi berbahaya yaitu kondisi tidak aman yang terdiri 

dari : 

1) Mesin, peralatan, pesawat, bahan dan sebagainya; 

2) Lingkungan; 

3) Sifat ketenagakerjaan; 

4) Cara kerja. 

b. Kondisi berbahaya yaitu perbuatan berbahaya dari 

manusia, yang dalam beberapa hal dapat dilatar 

belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1) Sikap dan tingkah laku yang tidak aman; 

2) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan; 
                                                             
41 7 Mei 2018, Jaminan Sosial Indonesia, 

http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja_22, diunduh Senin, 
Pukul 19.00. 

http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja_22
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3) Cacat tubuh yang tidak terlihat; 

4) Ketelitian dan kelesuan. 

Dari kondisi berbahaya inilah yang selanjutnya akan 

menyebabkan kecelakaan kerja dalam bentuk tertimpah 

benda jatuh, terjepit, terjatuh dan lainnya. Kecelakaan 

kerja ini akan merugikan bagi perusahaan dan karyawan 

yang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 

a. Kerugian yang bersifat ekonomis baik langsung 

maupun tidak langsung, yang mengakibatkan antara 

lain : 

1) Kerusakan atau kehancuran mesin, peralatan, 

bahan dan bangunan; 

2) Biaya pengibatan dan perlatan korban; 

3) Tunjangan kecelakan; 

4) Hilangnya waktu kerja; 

5) Menurunya jumlah maupun mutu produksi dan 

sebagainya. 

b. Kerugian non ekonomis yaitu berupa penderitaan si 

korban baik merupakan kematian, luka atau cedeara 

berat dan ringan, maupun penderitaan kelarga bila 

korban meninggal dunia. 

c. Klasifikasi Kecelakaan Kerja : 

1) Klasifikasi menurut jenis kecelakaan : 
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a) Terjatuh; 

b) Tertimpa benda; 

c) Tertumpuk atau terkena benda-benda; 

d) Terjepit oleh benda; 

e) Gerakan-gerakan melebihi kemampuan; 

f) Pengaruh suhu tinggi; 

g) Terkena arus listrik; 

h) Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi. 

2) Klasifikasi menurut penyebab : 

a) Mesin, misalnya mesin pembangkit tenaga 

listrik, mesin penggergajian kayu, dan 

sebagainya; 

b) Alat angkut, alat angkut darat, udara dan air; 

c) Peralatan lain misalnya dapur pembakar dan 

pemanas, instalasi pendingin, alat- alat 

listrik dan sebagainya; 

d) Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi, misalnya 

bahan gas, zat-zat kimia dan sebagainya; 

e) Lingkungan kerja (diluar banguan, didalam 

bangunan dan dibawah tanah) 

3) Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan : 

a) Patah tulang; 

b) Dislokasi (kesleo) 
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c) Regang otot 

d) Memar dan luka dalam yang lain; 

e) Amputasi;  

f) Luka dipermukaan; 

g) Gegar dan remuk; 

h) Luka bakar; 

i) Keracunan-keracunan mendadak; 

j) Pengaruh radiasi. 

4) Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka 

ditubuh : 

a) Kepala; 

b) Leher; 

c) Badan;  

d) Anggota atas; 

e) Anggota bawah; 

f) Banyak tempat; 

g) Letak lain yang tidak termasuk dalam 

klasifikasi tersebut. 

Jenis–jenis program Jaminan Sosial lainnya menurut Undang-

undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 18 yaitu mengenai Jaminan Kesehatan 

mengenai pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-

baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh 
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karena itu, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan 

memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah 

selayaknya diupayakan penggulagan kemampuan masyarakat melalui 

program jaminan sosial tenaga kerja. Disamping itu pengusaha tetap 

berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang 

meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. 

Mengenai program Jaminan Hari Tua yaitu Hari tua dapat 

mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. 

Akibat terputusnya upah tersebut dapat menilmbulkan kerisauan bagi 

tenaga kerja dan mempengaruhi ketenagakerjaan sewaktu masih bekerja, 

terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua 

memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan/atau 

berkla pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima tahun) 

atau memenuhi persyaratan tersebut. Saat ini Tabungan Asuransi Sosial 

Pegawai Negeri (TASPEN) untuk para pegawai negeri atau pensiunan 

pegawai negeri dan keluarganya sedangkan bagi pegawai swasta melalui 

BPJS, pegawai swasta merima uang tunai dalam memasuki masa 

pensiun. 

Mengenai program Jaminan Pensiun (Bulanan) yaitu meberika 

jaminan kesinambunngan pembayaran penghasilan bagi tenaga kerja 

pada saat memasuki usia pensiun. Manfaat program pensiun berupa 

pembayaran uang pensiun berkala kepada tenaga kerja atau keluarga dan 

ahli waris pada saat tenaga kerja memasuki masa usia pensiun. 
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Pembiayaan program pensiun melalui pembayran iuran kepada pihak 

penyelenggara yag ditanggung bersama oleh tenaga kerja dan pemberi 

kerja. Penyelenggara program pensiun dapat dilakukan dilakukan melalui 

2 instansi, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang 

terdaftar di Depaartemen Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja 

(DPPK) yang merupakan lembaga pengelola dana pensiun yang didirikan 

oleh pemberi kerja. Jenis program pensiun terdiri dari Program Pensiun 

Iuaran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) 

  Program jaminan yang terakhir adalah Program Jaminan 

Kematian menegenai tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan 

sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang 

ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya 

meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biiaya pemakaman 

maupun santunan berupa uang.
42

 

5. Prosedur Klaim dan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja 

Dari uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur 

Klaim dan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah 

serangkain proses atau langkah-langkah pengajuan ganti rugi atau 

santunan kecelakaan kerja yang diajukan perusahaan mewakili tenaga 

kerja bersangkutan kepada pihak penjamin, sebagai ganti kompensasi dan 

rehabilitasi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. 

                                                             
42

 Djoko prakoso, SH, I ketut murtika, SH, hukum asuransi indonesia, PT Bina Aksara, jakarta, 

1987, hal 7. 
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Prosedur Klaim dan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK 

pada BPJS Ketenagakerjaan melalui 4 proses langkah yaitu Pertama 

adalah Laporan Kecelakaan Tahap Pertama dengan mengisi formulir 3, 

pengusaha melaporkan kecelakaan kerja dalam waktu 2 x 24 jam setalah 

terjadinya kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor 

Disnakertrans setempat melalui telepon, email, fax, dll. Prosedur yang 

kedua Pelaporan Kecelakaan Kerja Tahapan Lanjutan dengan mengisi 

formulir 3a dan 3b atau 3c, pengusaha melaporkan status kecelakaan 

dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja  dinyatakan sembuh, cacat 

total atau sebagian atau meninggal dunia, disertai dengan bukti 

keterangan dokter, kwintasi rumah sakit dan bukti-bukti lainya. Prosedur 

yang ketiga Pentapan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK penetapan 

besarnya jaminan kecelakaan kerja atau santunan berdasarkan tingkat 

cacat dan tingkat upah tenaga kerja bersangkutan. Prosedur yang terakhir 

Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dari hasil penetapan maka BPJS 

Ketenagakerjaan melaksakan pembayaran kecelakaan kerja.   

 

 

 

 

 

 

 


