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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Pembangunan jangka panjang Indonesia dilaksanakan secara bertahap, 

tujuan dilaksanakan secara bertahap adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejateraan seluruh rakyat serta untuk pembangunan pada tahap berikutnya. 

Kemajuan ilmu dan tekhnologi sebagai hasil cipta  dan  karya  budaya  manusia  

telah mampu menempatkan makna kerja didalam tatanan kehidupan yang sangat 

penting. Sasaran pembangunan jangka panjang adalah untuk terciptanya 

landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila. 

 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 lingkungan kerja. 

 Dengan semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan 

nasional dan semakin meningkatnya penggunaan tekhnologi diberbagai sektor 

kegiatan seringkali berakibat pada tingginya risiko yang mengancam 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahkan kesejahteraan tenaga kerja. Sehingga 

dengan demikian, perlu adanya upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. 

“ Perlindungan tenaga kerja diperlukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan 
dalam hubungan kerja,  maupun diluar hubungan kerja melalui Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Jamsostek). Karena melalui Jamsostek diharapkan dapat 
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memberikan ketenangan kerja dan dampak positif terhadap usaha peningkatan 
disiplin dan produktivitas tenaga kerja”1 
 
  Jamsostek menanggulangi resiko–resiko kerja serta sekaligus akan 

menciptakan  ketenangan kerja yang pada giliranya akan membantu 

meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena 

Jamsostek mendukung kemandirian dan harga diri  manusia dalam menghadapi 

berbagai resiko ekonomi tersebut. 

 Menurut Undang–Undang No.3 Tahun 1992, tentang Jamsostek  dalam 

pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa: ”Untuk memberikan perlindungan kepada 

tenaga kerja diselenggarakan program Jamsostek yang pengelolaannya dapat 

dilaksanakan dengan mekanisme asuransi”. 

 Kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa: “Setiap tenaga kerja berhak 

atas jaminan sosial tenaga kerja”.2 Tenaga kerja sebagai warga Negara RI tidak 

dapat lepas dari tuntutan perkembangan negara dan bangsa yang dewasa ini 

tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Dan setiap 

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih 

dan mempunyai potensi bahaya atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja 

seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 

Sistem Manajemen K3 wajib dilaksanakan oleh pengurus pengusaha dan 

seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. 

                                                 
1 B. Siswanto sastrohadiwiryo,Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan 
Operasional,Penerbit Bumi Aksara, Jakarta,2003 hlm.114 
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. 
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 Tujuan dan sasaran Sistem Manajeman  K3 adalah menciptakan sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi 

dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja 

yang kurang aman, efisien dan produktif.3 

 “ Salah satu upaya dalam melakukan perlindungan hukum dan 
menciptakan suatu kehidupan yang layak bagi tenaga kerja antara lain dengan 
pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). perjanjian kerja 
bersama mempunyai hubungan erat dengan gerakan buruh, oleh karena dalam 
mengadakan perjanjian kerja, Serikat Pekerja memegang peranan yang 
penting, karena jika buruh tidak mempunyai serikat pekerja maka buruh tidak 
mempunyai suara. Dengan demikian tumbuhnya Perjanjian Kerja Bersama 
selalu atas desakan dari pada Serikat Pekerja untuk memperjuangkan 
kepentingan anggota-anggotanya.”4 
 
 Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama  yang dibuat antara serikat 

pekerja dengan pengusaha akan terjadi hubungan serasi antara  pihak buruh 

dan pihak pengusaha sehingga perusahaan tersebut dapat dikembangkan. Hal 

itu menjadi salah satu sasaran utama  untuk melaksanakan Hubungan 

Industrial Pancasila (HIP) yang akan bertujuan baik bagi para pelaku proses 

produksi karena akan tercipta suatu hubungan kerja yang selaras, serasi dan 

seimbang, serta dapat bertujuan untuk perbaikan tingkat  kesejahteraan pekerja 

yang kesemuanya diharapkan akan bermuara pada suksesnya pembangunan  

nasional. Melalui Perjanjian Kerja Bersama diharapkan keserasian 

                                                 
3..Siswanto Sasrtohadiwiryo,Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan 
Operasional, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta,2003, hal. 45 
4 FX.Djumaldi, , Wiwoho Soedjono, , Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan 
Pancasila, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 9 
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kepentingan antara buruh, majikan sekaligus pemerintah dapat diwujudkan 

melalui suatu proses musyawarah yang menghasilkan perjanjian kerja.5 

 PT. Indo Acidatama Tbk, terletak didesa Kemiri Kebakramat Karanganyar 

Surakarta. Perusahaan ini merupakan perusahaan Etanol terbesar (selain 

memproduksi Etanol juga memproduksi Asam Cuka dan Ethyl Acetate) yang 

pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Perkembangan  PT. Indo Acidatama 

Tbk, selain dalam kapasitas produksi, terjadi juga dalam hal sumber daya 

manusia. Hingga kini jumlah karyawan PT Indo Acidatama Tbk adalah 374 

orang. Dari jumlah tersebut lebih dari 25 % berpendidikan sarjana dan sarjana 

muda. Perusahaan juga memberikan jaminan sosial yang cukup bagi tenaga 

kerja. Ketentuan jaminam sosial yang berlaku di PT. Indo Acidatama Tbk, 

Kemiri, Kebakramat Karanganyar Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Sarana  kesehatan yaitu poliklinik. 

2. Sarana keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi perlengkapan 

sarana kerja dan alat – alat pelindung diri(APD). 

3. Transportasi karyawan dengan sistem pool. 

4. Menyelenggarakan program Jamsostek. 

5. Rekreasi dan olahraga. 

 PT Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakramat, Karanganyar Surakarta 

sangat menekankan kehati-hatian kepada semua pihak dalam segala hal, 

karena mereka sadar bahaya yang akan terjadi apabila mereka tidak mentaati 

                                                 
5 Gunawi Kartasaepotra, Hukum Perburuhan Pancasila dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja, 
Armico , Bandung, Cet 1,1983, hal. 9 
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semua peraturan yang ada. Sehingga keselamatan dan kesehatan kerja 

merupakan faktor penting dalam kelancaran proses produksi. 

  Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengusulkan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

dan Pengawasan Program Jamsostek” (Studi Perjanjian Kerja Bersama 

PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 

Surakarta ). 

  

B. PEMBATASAN MASALAH 

 Dalam suatu penelitian, tidak mungkin akan meneliti semua masalah yang 

ada pada bidang yang diteliti, akan tetapi setiap penelitian akan membatasi 

pada masalah tertentu saja yang berkaitan dengan judul penelitian. Disini 

penulis membuat pembatasan masalah dengan alasan agar penulis lebih 

memfokuskan pada masalah  pelaksanaan dan pengawasan program Jamsostek 

khususnya di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat,Karanganyar 

Surakarta. 

 Selain itu penulis juga merasa perlu membatasi masalah yang akan diteliti 

dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak 

menjadi kabur pengertiannya serta tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

menafsirkan masalah yang ada. 

 Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah mengenai 

“Pelaksanaan dan Pengawasan Program Jamsostek” (Studi Perjanjian Kerja 
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Bersama PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 

Surakarta) 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

 Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan 

untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Pelaksanaan dan 

Pengawasan Program Jamsostek (Studi Perjanjian Kerja Bersama PT. Indo 

Acidatama Tbk Kemiri Kebakkramat Karanganyar). Adapun perumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakramat, 

Karanganyar Surakarta ? 

2.  Bagaimana  perlindungan  hukum dan pelaksanaan program Jamsostek 

bagi  karyawan di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakramat, 

Karanganyar Surakarta ?  

3. Bagaimana peranan pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah dalam 

pelaksanaan dan pengawasan Jamsostek? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

 Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan 

manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan 

penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar Surakarta. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan pelaksanaan program 

Jamsostek di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat,        

Karanganyar Surakarta. 

3. Untuk mengetahui peranaan dari  Pengusaha, Serikat Pekerja dan 

Pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan program Jamsostek di PT. 

Indo Acidatama Tbk,  Kemiri,  Kebakkramat,  Karanganyar Surakarta. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

 Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai 

pelaksanaan dan pengawasan program Jamsostek di Perusahaan. 

b. Menambah kepustakaan dalam bidang hukum, khususnya hukum 

perburuhan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada pihak-pihak 

yang berwenang mengenai masalah Jamsostek. 
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b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

3. Manfaat Subyektif  

a. Bagi peneliti, dengan melaksanakan penelitian dapat memperluas 

cakrawala atau pandangan dan pengetahuan serta menambah 

kemampuan penulis, khususnya di bidang penelitian ilmiah. 

b. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan 

dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

   F.   METODE PENELITIAN 

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan 

mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja 

atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman–pedoman, cara 

seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan 

yang dihadapi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis 

Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-
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peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan 

dengan berawal dari penelitian6 terhadap data sekunder yang kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang nampak.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar Surakarta, dengan alasan perusahaan ini 

merupakan suatu perusahaan yang cukup besar, sehingga tentunya 

masalah-masalah yang dihadapi cukup banyak. Untuk itu penelian ini 

dibatasi hanya meneliti mengenai pelaksanaan dan pengawasan 

Jamsostek. 

4. Sumber Data 

Data yang diperlukan: 

a. Data primer  

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan. 

b. Data sekunder  

                                                 
6 Soerjono dan Abdul Rahmat, Metode Penelitian Hukum, Jakarta , rineka Cipta, 2003, Hal. 23 
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 Yaitu data yang mendukung sumber data primer berupa data dari 

 buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang 

 berhubungan dengan penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu 

PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 

Surakarta. 

b. Wawancara  

 Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung 

dengan responden atau pihak–pihak dari PT. Indo Acidatama Tbk, 

Kemir,  Kebakkramat, Karanaganyar Surakarta dan dari Dinas 

Tenaga Kerja. 

c. Studi pustaka  

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara 

studi  kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian. 

6. Metode analisis data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis 

data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, 
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baik secara tertulis maupun lesan serta perilaku nyata yang dipelajari dan 

diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.7 

 Pengunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah 

dengan cara membahas pokok permasalan berdasarkan data yang 

diperoleh  baik dari  studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di 

lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. 

  “Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun 

model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang 

didukung proses trianggulasi mencakup metode-metode, kajian ulang dan 

meliputi praktek- praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan 

validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian”.8 

 Sedangkan yang dimaksud dengan metode analisis interaktif, ialah 

model  analisa yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Reduksi data  

   Yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan 

tertulis di lapangan. 

b. Sajian data  

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 

dapat dilaksanakan. 

c. Kesimpulan 
                                                 
7 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian  Hukum, UI- Press, Jakarta, 1986, hal.125 
8 Sulistia ML, et al, Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, Penerbit IKIP Semarang Press, 
1991 hal. 338 
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Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan 

melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, 

alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.9 

 Untuk lebih jelas, penulis akan memberikan gambaran (skema) 

model analisis interaktif sebagai berikut : 

 

 

 Gambar I. Bagan Analisis Model Interaktif 

 

G.  SISTEMATIKA SKRIPSI  

 Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan 

skripsi, maka penulis akan sertakan sistematika penulisan skripsi. 

 Sebelum memasuki isi pembahasan, terlebih dahulu penulis sertakan 

bagian pendahuluan yang terdiri dari: halaman bagian pendahuluan, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan daftar lampiran yang kemudian di 

lanjutkan dengan pembahasan mengenai isi dari penulisan skripsi yang 

tersistematik sebagi berikut: 

 

                                                 
9 HB, Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Pusat penelitian UNS, Surakarta, 1994, hal. 23 
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BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

B. Pembatasan Masalah. 

C. Perumusan Masalah. 

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian. 

F. Metode Penelitian. 

G. Sistematika Skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum Jamsostek 

1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.. 

2. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  

3. Ruang Lingkup dari Jaminan Soaial Tenaga Kerja.  

B.  Tinjauan umum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. 

3. Kebijakaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

C. Tinjauan umum Perjanjian Kerja Bersama 

1. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama. 

2. Para Pihak Yang Membuat Perjanjian Kerja Bersama. 

3. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi dalam Pembuatan Perjanjian Kerja 

Bersama. 
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4. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian. 

1. Gambaran Umum PT Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakramat, 

Karanganyar Surakarta. 

2. Sejarah dari PT Indo Acidatama Tbk,  Kemiri,  Kebakramat,  Karanganyar 

Surakarta. 

3. Riwayat Perusahaan. 

4. Struktur Organisasi. 

B. Pembahasan dari Perumusan Masalah. 

1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT 

Indo Acidatama Tbk, Kemiri,  Kebakramat,  Karanganyar Surakarta. 

2. Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Dari Program Jamsostek di PT 

Indo Acidatama Tbk,  Kemiri, Kebakramat, Karanganyar Surakarta. 

3. Peranaan Dari Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pemerintah dalam 

Pelaksanaan dan Pengawasan dari Program Jamsostek. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan.  

B. Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




