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Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja. 

Untuk melindungi tenaga kerja akhirnya Pemerintah Indonesia membuat Undang-

Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai perpanjangan 

tangan pemerintah BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan 

baik namun banyaknya perusahaan yang mempunyai tenaga kerja terkadang belum 

mendaftarkan pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuat para tenaga 

kerja belum terlindungi kesehatan dan keselamatannya saat bekerja.   

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum 

Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

berdasarkan Undang-Undang No. 24  Tahun 2011? dan 2. Faktor – faktor apakah yang 

menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

dalam proses melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yaitu data 

primer dan data sekunder. Prosedur Pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

pustaka dan studi lapangan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh BPJS 

Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan 4 program yaitu jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Faktor 

penghambat dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan ada 

2 yaitu internal dan eksternal. Faktor Internalnya adalah proses administrasi yang terlalu 

panjang, kurang terampilnya SDM, data dan dana perusahaan mitra BPJS 

Ketenagakerjaan dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor Eksternalnya adalah 

kurangnya pemahaman pengusaha, dana perusahaan terbatas, perusahaan belum 

mendaftar semua program dan perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjanya hanya 

sebagian. Saran diharapkan BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan kerja programnya 

dan meningkatkan kualitas layanannya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga 

kerja. 

Kata kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja, BPJS 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION OF EMPLOYMENT BY THE ORGANIZATION OF 

SOCIAL LABOR SECURITIES BASED ON ACT NO. 24 YEAR 2011 

By 

Hani Regina Sari  

 

Labor protection aims to ensure employment. To protect the workforce, the Government 

of Indonesia finally made Law no. 24 year 2011 on BPJS Employment. As an extension 

of the government BPJS Employment has been working to serve the workers well but 

the number of companies that have a workforce sometimes has not enrolled its 

employees into BPJS Employment. This makes the workers have not protected health 

and safety while working. 

The problems in this research are: 1. How to Protection of Labor Law by Social 

Security Administering Body (BPJS) Manpower based on Law no. 24 Year 2011? and 

2. What factors are inhibiting the Social Security Administering Body (BPJS) 

Employment in the process of protecting the Labor. This study uses a juridical 

normative and juridical empirical approach. Data types are primary data and secondary 

data. Procedure The data collection used is literature study and field study. 

The results of this study show that the Labor Law Protection by BPJS Employment has 

worked to serve the workers with 4 programs of work accident insurance, pension, 

pension, and death guarantee. Inhibiting factors in Labor Law Protection By BPJS 

Employment is 2 internal and external. Internal factors are administrative processes that 

are too long, lack of skilled human resources, data and funds partner company BPJS 

Employment and facilities that are less adequate. External factors are lack of 

understanding of entrepreneurs, limited company funds, the company has not signed up 

all programs and companies that still registering its workers only partly. 

Recommendations BPJS Employment is expected to optimize the work of the program 

and improve the quality of its services in providing protection to the workforce. 

 

Keywords: Protection, Labor, BPJS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya terbilang banyak. Jumlah 

penduduk di Indonesia menempati urutan nomer ke-empat dunia dengan jumlah penduduk 

sekitar 253,60 juta jiwa dibawah Amerika, India dan China yang menempati posisi paling 

banyak dalam hal jumlah penduduk di dunia. Di karenakan padatnya jumlah penduduk 

Indonesia maka masyarakat di dorong oleh pemerintahan dan juga tuntutan hidup untuk 

bekerja.  

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang maka dari itu perekonomian 

di Indonesia terbilang tidak begitu stabil. Akibat dari perekonomian yang kurang 

mendukung maka sebagian banyak masyarakat mencari pekerjaan. Di samping itu 

Indonesia sebagai negara yang besar mempunyai lapangan kerja yang cukup luas. 

Perusahaan yang tergolong banyak dan pemerintahan yang memerluakan tenaga kerja. 

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
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menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.
1
  

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga 

kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut 

telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 

tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut 

sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada 

yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan 

ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga 

kerja. 

Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, keselamatan adalah salah satu 

unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan 

berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Dengan 

adanya penduduk yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki 

sumber daya manusia yang lebih optimal dalam pembangunan. Dalam kaitannya dengan 

ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan kerja dan keselamatan 

kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain benar-benar untuk melindungi dan 

memperhatikan keselamatan kerja dan para pekerja yang umumnya lemah.  

                                                           
1
 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Perusahan yang ada berdiri dan berkembang, disebababkan oleh faktor tenaga kerja yang 

telah terpelihara kesehatannya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasi, dan 

kedisiplinanya, pada akhirnya tenaga kerja dibawah manajemen perusahaan tersebut, akan 

diakui jasa - jasanya sebagai pengembang perusahaan. Banyaknya tenaga kerja di 

Indonesia menyongsong pemerintahan untuk membuat peraturan agar tenaga kerja di 

Indonesia dapat terlindungi. Pemerintahan membuat peraturan yaitu salah satunya 

perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja tenaga kerja sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh 

rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang 

diberikan oleh Negara ini khususnya rakyat Indonesia. Pemerintah kita tidak hanya 

berhenti dengan satu peraturan saja dalam mensejahterakan rakyatnya, mereka selalu 

mencari bagaimana agar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat merasakan 

kesejahteraan dan ketenteraman dalam bekerja tidak perlu khawatir apabila mengalami 

keadaan-keadaan yang sulit dalam melindungi dirinya dan keluarganya dari risiko yang 

mungkin saja akan terjadi yaitu seperti terjadinya kecelakaan saat sedang melakukan 

pekerjaan hingga meninggal atau luka-luka saat melakukan pekerjaaan. 

Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan 

kesehatan dan kesejahtraan yang baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hal ini tertuang 

dalam UUD 1945 Pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
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memperoleh pelayanan kesehatan, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan danmanfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Setiap orang berhak 

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 

sewenang-wenang oleh siapa pun”.  

Program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk 

memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi 

kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, 

mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan 

sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor 

formal.
2
 

Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh 

pemerintah adalah dengan dilindunginya para tenaga kerja Indonesia, sehingga pemerintah 

melahirkan produk hukum berupa Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang badan 

penyelenggara jaminan sosial. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia untuk 

para tenaga kerja hingga sekarang dan ditunjuk  ialah Badan Penyelengara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2011.  

 

                                                           
2
 http://bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html 
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Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam rangka memberikan jaminan 

sosial kepada rakyat, pemerintah perlu mengambil kebijakan berupa memobilisasi dana 

jangka panjang dalam jumlah yang cukup besar secara bertahap kepada empat Badan 

Penyelenggara Jaminan Nasional yang dalam hal ini diambil alih oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. Pada dasarnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa jaminan sosial 

adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat yang disebabkan oleh penghentian 

pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, 

pemutusan hubungn kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, dan lain-lain. Perlindungan itu 

diberikan kepada anggota-anggota masyarakat melalui program-program tertentu misalnya 

penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan lain-lain. 

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Program 

jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi 

sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan 

dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau 

menderita penyakit akibat kerja. 

Banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia dengan tenaga kerja yang jumlahnya besar 

membuat pemerintah memutuskan agar semua perusahan di Indonesia mendaftarkan para 

pekerjanya kedalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Namun hal ini 

masih juga dihiraukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Padahal hal 
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tersebut wajib dilakukan perusahaan untuk melindungi para pekerjanya dari kecelakaan 

saat melakukan pekerjaannya, sakit akibat bekerja diperusahaan, meninggal saat 

melakukan pekerjaannya dan jaminan tentang keberlangsungan pekerja tersebut saat 

nantinya setelah selesai bekerja dari perusahaan tersebut.  

Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang banyak menjadi tenaga kerja maka 

penulis tertarik untuk membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan sebab itu pula 

penulis mengangkat judul. Skripsi mengenai : “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga 

Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2011”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka masalah pokok 

yang menjadi kajian adalah:  

1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24  

Tahun 2011? 

2) Faktor – faktor apakah yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam proses melakukan perlindungan terhadap 

Tenaga Kerja? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24  

Tahun 2011. 

2) Untuk mengetahui faktor – faktor  yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam proses melakukan perlindungan 

terhadap Tenaga Kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara 

yang berkenaan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja di Indonesia dengan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

2) Manfaat Praktis 

a) Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi Perguruan Tinggi dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi 



8 
 

perpustakaan pada fakultas hukum Universitas Lampung khususnya, dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia dengan badan 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. 

c) Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

tentang gambaran umum mengenai perlindungan hukum tenaga kerja menurut 

badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. 

d) Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan mengetahui penghambat dalam 

badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melakukan 

perlindungan terhadap tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tenaga Kerja 

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
3
. Secara garis besar 

penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan 

tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia 

kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.   

Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. 

Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di 

atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan 

di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Didalam UU Pokok 

                                                           
3
 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 



10 
 

Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
4
  

Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan 

efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Menurut  Dr. Payaman dikutip 

A.Hamzah (1990), tenaga kerja adalah (man power) adalah produk yang sudah atau sedang 

bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. 

Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: 

a) Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau 

sedang mencari kerja. 

b)  Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, 

golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau menerima 

penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan, dan lain-lain.  

 

Disamping itu menurut Dr.A.Hamzah SH, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja 

di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proser 

produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Tenaga kerja juga 

merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-negara berkembang 

                                                           
4
 Undang-Undang  No. 14 Tahun 1969 tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja 

 Bab I pasal 1 ayat 1 
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seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang 

berumur antara 15 hingga 64 tahun. 

 

2.1.2 Klasifikasi Tenaga Kerja 

Pada dasarnya tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni tenaga kerja 

terdidik (skill labour), tenaga kerja terlatih (trainer labour), tenaga kerja tidak terlatih 

(unskill labour). 

1) Tenaga kerja terdidik (skill labour)  

Tenaga kerja terdidik (skill labour) adalah tenaga kerja yang pernah memperoleh 

pendidikan formal dalam bidang tertentu tetapi mereka belum pernah dilatih dalam bidang 

tersebut. Tenaga kerja terdidik ini diidentikkan dengan tenaga kerja yang belum 

berpengalaman.  

2) Tenaga kerja Terlatih (trained labour) 

Yang dimaksud tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah bekerja dan pernah 

mengikuti latihan sesuai dengan bidangnya, misalnya seorang yang telah menamatkan 

studinya dalam bidang akuntansi, maka mereka dapat digolongkan sebagai tenaga kerja 

terlatih. Tenaga kerja terlatih ini dapat disamakan dengan tenaga kerja yang sudah 

berpengalaman. 
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3) Tenaga kerja tidak terlatih (unskill labour) 

Yang dimaksud tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja di luar tenaga kerja terdidik 

dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini merupakan bagian terbesar 

dari seluruh tenaga kerja yang ada. Mereka umumnya hanya mengenyam pendidikan 

formal pada tataran tingkat bawah dan tidak mempunyai keahlian yang memadai karena 

memang belum ada pengalaman kerja, sehingga pekerjaan yang dikerjakan umumnya tidak 

memerlukan keahlian secara spesifik. Misalnya seorang pelajar (Tingkat Sekolah Dasar, 

Tingkat Sekolah Menengah, Tingkat Sekolah Lanjutan Atas) droup out, maka mereka 

dapat digolongkan pada tenaga kerja tidak terlatih.  

2.1.3 Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan menurut Imam Soepomo diartikan sebagai himpunan peraturan 

baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang 

bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Pengertian itu identik dengan pengertian 

hukum perburuhan. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan lebih luas dari pada hukum 

perburuhan. Hukum ketenagakerjaan dalam arti luas tidak hanya meliputi hubungan kerja 

dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan pengusaha, tetapi juga pekerjaan yang 

dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab sendiri. 

 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud 

dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 
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kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
5
 Sebagai negara hukum segala 

aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh hukum termasuk dalam hubungan industrial 

yang menyangkut tenaga kerja. Pengaturan ini demi terpenuhinya hak para tenaga kerja 

agar tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tenaga kerja.  

 

Di Indonesia pengaturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan dalam undang-undang itu bahwa hukum 

ketenagakerjaan ialah himpunan peraturan mengenai segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Fungsi Hukum 

Ketenagakerjaan Menurut Profesor Mochtar kusumaatmadja, fungsi hukum itu adalah 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud 

dengan sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah 

yang diharapkan oleh pembangunan. 

 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan 

nasional diarahkan untuk mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan yang 

berhubungan  dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya  ketertiban untuk 

mencapai keadilan.  Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan 

perundang-undangan harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan  pembangunan 

yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja, 

pembinaan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Tujuan dari 

hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah sebagai berikut : 

                                                           
5
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang  Ketenagakerjaan 



14 
 

a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 

b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 

c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. 

d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

 

Sumber hukum ketenagakerjaan antara lain: 

a) Peraturan Perundang-undangan. 

b) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. 

c) Traktat. 

d) Kebiasaan. 

Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri yaitu privat atau public. Privat dalam arti bahwa 

hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum, 

yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun hukum 

ketenagakerjaan juga bersifat public, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja 

dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa bertujuan untuk 

melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak. 

 

2.2 Perlindungan Hukum 

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota 
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masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain 

adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum 

sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan 

normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan 

kepatuhan pada kaedah.
6
  

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban 

dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk 

mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam 

masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta 

memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusum 

berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.
7
  

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang 

dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari 

hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat 

merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian 

                                                           
6
 Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal hukum (suatu pengantar), Yogyakarta, Hal 39 

7
 Mertokusumo, Sudikno, 1999 Mengenal hukum (suatu pengantar), Yogyakarta, Hal 57-61 
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bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, 

sehingga yang bersangkutan merasa aman. 

Kesimpulan dari hal tersebut, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu 

yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat 

preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada 

seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama 

dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

Pancasila, maka system perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara 

Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat. 

2.2.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu : 

1) Perlindungan hukum yang preventif 

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan 

keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang 

definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 

dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak.  



17 
 

Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk 

berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan 

rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana 

keputusan tersebut. 

2) Perlindungan hukum yang represif 

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia 

dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum 

bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu: 

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum Dewasa ini dalam praktek telah 

ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum 

sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. 

2)  Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan 

perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan 

lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak 

pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. 

Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan 

tindakan pemerintah tersebut. 

Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, 
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Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta 

Peradilan Administrasi Negara.
8
 

2.2.3 Jenis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

a) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan 

yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. 

b) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan 

kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. 

c) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan 

keselamatan kerja. 

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya 

oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka 

dikenakan sanksi. Berdasarkan objek perlindungan tenaga kerja Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus bagi pekerja/buruh 

perempuan, anak, dan peyandang cacat sebagai berikut: 

1) Perlindungan Pekerja/Buruh Perempuan 

a) Pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 

terhadap pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan 

belas) tahun 
9
 

                                                           
8
 Hadjon., M., Philipus., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya., Bina Ilmu hal 

02-05  
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b) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang 

menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 

kandungannya maupun dirinya apabila bekerja pukul 23.00 sampai dengan 

07.00. 
10

 

c)  Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 

sampai dengan 07.00
11

 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi 

kemudian menjaga kesusialaan dan keamanan selama di tempat kerja. 

d) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 

perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai dengan 

05.00.
12

 

 

2) Perlindungan Anak 

Pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18  tahun 
13

 

a) Pengusaha dilarang mepekerjakan anak. 

b) Dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 

dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang 

tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. 

c) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi 

persyaratan.  

                                                                                                                                                                                 
9
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 1 

10
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 2 

11
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 3 

12
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 4 

13
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1  
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d) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka 

tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. 

e) Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat 

dibuktikan sebaliknya. 

f) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-

pekerjaan yang terburuk, meliputi segala pekerjaan: dalam bentuk perbudakan 

atau sejenisnya, yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak 

untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian. Yang 

memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan 

perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, 

dan/atau yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak 

3) Perlindungan Penyandang Cacat 

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan 

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
14

 Bentuk perlindungan tersebut 

seperti penyedia aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat perlindungan diri. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja/buruh.
15

 Untuk itu 

pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem 

manajemen perusahaan. Keselamatan kerja ialah keselamatan yang bertalian dengan 

                                                           
14

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat 1. 
15

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 (huruf A) 
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mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya landasan tempat kerja dan 

lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan.  

 

Perlindungan terhadap penyandang cacat ini pengaturannya ada di dalam undang-undang 

ketenagakerjaan dan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Objek 

keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan 

air, di dalam air maupun di udara. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang 

bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, 

mental maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.
16

  

 

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan 

pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi 

kesehatan, pengobatan, dan rehabilitas. Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah: 

1) Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja; 

2) Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh; 

3) Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya; 

4) Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan 

berdaya. 

 

 

                                                           
16

 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1995 Tentang Perusahaan Jasa dan Keselamatan 

Kerja pasal 11 
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2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

2.3.1 Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek mengalami 

proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan 

kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang 

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 

tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan 

Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-

pokok Tenaga Kerja.  

Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.  Setelah 

mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk 

perlindungannya maupun cara penyelenggaraannya, pada tahun 1977 diperoleh suatu 

tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 

1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang 

mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program 

ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK 

yaitu Perum Astek. 

Lahirnya Undang - Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau 

yang disingkat dengan nama (JAMSOSTEK). Kemudian melalui PP No.36/1995 

ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal 

https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Perburuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/1977
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_Sosial_Tenaga_Kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Jamsostek
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bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus 

penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan 

yang hilang, akibat risiko sosial. 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan 

Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".  

Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat 

lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah 

Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia 

terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 

(empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 

bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. 

Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 

2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap 

dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi 

JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.
 
 Pada tahun 2014 

pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_Kesehatan_Nasional
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program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011. Pemerintah 

mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS 

Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS 

Ketenagakerjaan. 

2.3.2 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota- 

anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh 

mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan 

hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan 

medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa 

tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.
17

  

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

dimana merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2011 yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi 

menyelenggarakan progam Jaminnan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,  Jaminan 

Pensiun dan Jaminan Kematian dimana sesuai dalam ketentuan undang- undang SJSN bagi 

seluruh pekerja di Indonesia. Dalam perlindungan tenaga kerja dijelaskan bahwa setiap 

tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan jiwa dan raga juga 

                                                           
17

 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram. 

2007. Hlm. 33. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Askes
https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan
https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jamsostek
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serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja dan perlakuan yang sesuai martabat manusia 

dan moral agama.
18

 

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) 

merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk 

mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan 

mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi 

sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan 

pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan mulai 

beroperasi sejak 1 Juli 2015. 

 

2.3.3 Program-program Badan Jaminan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

 

Setiap pekerja tentu memiliki hak untuk mendapatkan imbalan, serta perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja. Termasuk dalam jaminan sosial, seperti jaminan 

kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK), dan jaminan 

pensiun, jaminan yang dimaksud  sudah  termasuk  pada  program  yang  dibentuk  oleh  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam BPJS ini hakikatnya 

ialah perlindungan tenaga kerja dan dunia usaha.  

 

BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 

program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan 

                                                           
18

 Undang- Undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Kerja 
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jaminan kematian. Program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh 

manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami 

kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
19

  

 

Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional, dengan tujuan 

menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami 

cacat total tetap, atau meninggal dunia. Program jaminan pensiun diselenggarakan secara 

nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan 

derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya 

karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun 

diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk 

memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal 

dunia.  

 

Program-program yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah: 

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Peraturaan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 pasal 1 bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan 

manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta saat 

                                                           
19

 http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/bpjs 
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mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja 

termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja 

atau sebaliknya. Didalam kepesertaannya pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan 

pekerjanya sebagai peserta dalam progam JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai 

dengan perundang undangan yang ada, dimana peserta pada progam JKK terdiri dari 

peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja yang meliputi pekerja pada 

perusahaan, pekerja pada perseorangan dan orang asing yang bekerja di Indonesia dalam 

waktu 6 bulan dan peserta bukan penerima upah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 

meliputi pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri serta pekerja yang bukan 

menerima upah.  

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015  harus  diperhatikan  adanya  masa  

kadaluarsa  klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama 2 (dua) 

tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik 

kejadian kecelakaan dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat 

tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang sudah dilengkai 

dengan dokumen pendukung.  

2) Jaminan Kematian (JKm) 

Dalam Jaminan Kematian (JKm) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli 

waris saat peserta meninggal dunia dalam catatan meninggal bukan akibat kecelakaan 

kerja. Berdasarkan hal ini pemberi kerja dan setiap orang yang bekerja berkewajiban dalam 
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keikutsertaan sebagai peserta Jaminan Kematian (JKm) dengan ketentuan perundang 

undangan yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dalam 

pembayaran iuran dibayarkan oleh peserta penerima upah sebesar 0,30 % dari gaji sebulan 

yang sifatnya wajib dibayarkan oleh pemberi kerja dan iuran JKM bagi peserta bukan 

penerima upah sebesar Rp.6.800.000,- setiap bulan serta besarnya iuran dan manfaat 

progam JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala palinng lama 2 tahun. Manfaat 

Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia 

dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas : 

(1) Santunan sekaligus Rp. 16.200.000 

(2) Santunan berkala 24 x Rp. 200.000  = Rp. 4.800.000 yang dibayar sekaligus. 

(3) Biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000 

(4) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal 

dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan memiliki masa iur paling singkat 5 

tahun yang diberikan sebanyak Rp.12.000.000,- untuk setiap peserta. 

 

3) Jaminan Hari Tua (JHT) 

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan pada saat peserta 

memasuki usia pensiun, meninggal dunia maupun telah mengalami cacat total, dimana 

dalam kepesertaannya pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 

dalam progam JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang sudah ada. Berdasarkan jenisnya peserta progam JHT dibagi menjadi 2 kriteria yaitu 
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Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja dan pekerja bukan penerima upah. 

Disini peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja meliputi pekerja pada 

perusahaan, pekerja pada perseorangan dan orang asing yang bekerja di Indonesia tidak 

kurang dari 6 bulan, sedangkan dalam kriteria pekerja bukan penerima upah meliputi 

pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja dan pekerja yag bukan menerima upah. 

4) Jaminan Jaminan Pensiun (JP) 

 

 

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 

Tahun 2015 pasal 1 bahwa Jaminan Pensiun merupakan Jaminan Sosial yang bertujuan 

untuk mempertahankan deerajat kehiidupan peserta atau ahli warisnya agar tetap hidup 

dengan layak dengan memberikan sebuah penghasilan setelah peserta memasuki usia 

pensiun, mengalami cacat total maupun meninggal. Menurut pasal 2 peserta Jaminan 

Pensiun terdiri dari pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan 

pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara. Ketentuan mengenai 

pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara sudah diatur dengan 

peraturan pemerintah, sedangkan kepesertaan pekerja yang bekerja kepada pemberi kerja 

selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai peserta Jaminan Pensiun (JP).  

Kepesertaan progam Jaminan Pensiun berlaku ketika pekerja sudah terdaftar dan iuran 

pertama sudah dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu pekerja yang 

didaftrakan oleh pemberi kerja yang mempunyai usia paling banyak 1 bulan sebelum 
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memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 Tahun dan mulai 1 

Januari 2019 usia pensiun menjadi 65 Tahun dan selanjutnya bertambah 1 Tahun untuk 

setiap 3 Tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 56 Tahun. Dalam hal ini pemberi 

kerja harus mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja wajib 

memberitahukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja baru dengan 

menunjukan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan diteruskan kepesertaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasari dengan metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis dan konsistensi. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis 

artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi bearti tidak ada hal yang 

bertentangan dalam kerangka tertentu. 
20

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui 

tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.
21

 Pendekatan 

masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1) Pendekatan secara yuridis normatif  

                                                           
20

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 2 
21

 Zainudin,Ali .Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 8 
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Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan 

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

2) Pendekatan secara yuridis empiris 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan 

untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan 

hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara 

dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan tersebut. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dan Sumber Data yang digunakan  adalah:  

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang 

kemudian diolah oleh peneliti. Wawancara akan dilakukan dengan Kabid 

Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung dan masyarakat yang terdaftar 

sebagai penggunan kartu BPJS TK. 

 

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam  bentuk laporan, 

http://lampung.tribunnews.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan
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skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri 

dari atas: 

a) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum 

negara,
22

 antara lain : 

(1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan 

(2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial 

(3) Peraturan Pemeintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian 

(4) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Pensiun  

(5) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Hari Tua 

(6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima 

Upah. 
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 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press), hlm.52. 
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(7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. 

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur, bahan kuliah 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum priemer dan bahan hukum sekunder seperti, 

website, surat kabar, kamus hukun dan lain-lain. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis, mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu 

mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventariasi data yang sesuai 

dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang  yang 

berhubungan dengan materi penelitian. 

 

2) Studi Lapangan adalah Studi dengan dilakukan melalui penelitian langsung 

dilapangan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan 

Perlindungan Tenaga Kerja dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Kemudian tehnik wawancara yang digunakan adalah dengan 



35 
 

memberikan pertanyaan dan akan dikembangkan pada saat wawancara 

berlangsung. 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat 

digunakan untuk menganalis permasalahan yang diteliti data yang telah terkumpul, diolah 

melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh akan diperiksa untuk mengetahui apakah 

masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data 

tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

2) Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan 

sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis. 

 

3.5 Analisis Data 

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data 

memberikan arti dan makna dalam uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang diajukan mengenai Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2011. 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini, 

sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Perlindungan hukum tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 terdapat 4 

program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja: program yang memberikan perlindungan 

atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam kerja. Jaminan Hari Tua: program yang 

memberikan jaminan sosial ekonomi untuk pesertanya ketika mereka menginjak 

masa tua. Jaminan Kematian: program yang memberikan manfaat uang tunai yang 

diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 

kerja. Jaminan Pensiun: Jaminan yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan 

setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal 

dunia. 
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2) Faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum kepada tenaga kerja oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ada 2 faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah proses administrasi yang 

panjang, kurang terampilnya SDM, dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor 

eksternal adalah kurangnya pemahaman pengusaha, dana perusahaan yang masih 

terbatas, kurang dipercayanya BPJS ketenagakerjaan dan perusahaan yang masih 

mendaftarkan hanya sebagian pekerjanya saja. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1) Diharapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan 

mengoptimalkan kerja programnya dengan merekrut karyawan baru agar tidak 

banyak lagi peserta yang ingin mendaftar kedalam BPJS mengantri dengan lama 

dan datang berkali-kali. 

2) Diharapkan Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan gencar melakukan sosialisasi 

kepada pengusaha dan pemberi kerja yang belum tergabung dalam BPJS 

Ketenagakerjaan agar segera mendaftar dan ikut bergabung. 

3) Diharapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu berperan aktif 

dalam melakukan monitoring terhadap pihak-pihak rumah sakit/pelayanan 

kesehatan yang di pilih untuk bekerja sama agar tidak ada lagi kesan diskriminatif 

oleh pihak rumah sakit/pelayanan kesehatan yang timbul. 
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