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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha di Indonesia mendorong 

pembangunan negara ini untuk memajukan industri yang mandiri dalam rangka 

mewujudkan era industrialisasi di setiap daerah dari tingkat lingkup pedesaan 

sampai tingkatan perkotaan. Proses industrialisasi yang maju ditandai antara lain 

dengan adanya mekanisme dan manajemen yang tertata rapi, teknologi yang 

canggih, elektrifikasi dan modernisasi. Dalam keadaan yang demikian maka 

penggunaan mesin sebagai roda penggerak proses produksi serta bahan kimia 

yang berbahaya makin meningkat tinggi. Masalah tersebut akan sangat 

mempengaruhi dan mendorong peningkatan jumlah maupun tingkat keseriusan 

ancaman bahaya yang akan dialami para pekerja misalnya kecelakaan kerja, 

timbulnya penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan.     

Bekerja dengan kondisi tubuh dan lingkungan yang sehat, aman serta 

nyaman merupakan hal yang di inginkan oleh semua pekerja. Lingkungan fisik 

tempat kerja dan lingkungan organisasi merupakan hal yang sangat penting 

dalam mempengaruhi keadaan sosial, mental dan fisik dalam kehidupan pekerja. 

Kesehatan suatu lingkungan tempat kerja dapat memberikan pengaruh yang 

positif terhadap kesehatan pekerja, seperti peningkatan etos kerja, penurunan 

absensi dan peningkatan produktifitas perusahaan. Sebaliknya tempat kerja yang 
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kurang sehat atau tidak nyaman dan tidak aman dapat meningkatkan angka 

ancaman kesehatan dan kecelakaan, rendahnya kualitas kesehatan pekerja, 

meningkatnya biaya alokasi kesehatan serta banyak lagi dampak negatif lainnya 

yang mungkin bisa terjadi. 

Pada umumnya kesehatan pekerja sangat mempengaruhi perkembangan 

ekonomi dan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat pada negara-negara 

yang sudah maju. Secara umum bahwa kesehatan dan lingkungan dapat 

mempengaruhi pembangunan ekonomi dan dunia usaha. Sisi lain industrilisasi 

banyak memberikan dampak positif terhadap kesehatan, seperti meningkatnya 

penghasilan pekerja, kondisi tempat tinggal yang lebih baik dan meningkatkan 

pelayanan, tetapi kegiatan industrilisasi juga memberikan dampak yang tidak 

baik juga terhadap kesehatan di tempat kerja dan pencemaran lingkungan pada 

masyarakat disekitarnya. 

Pertumbuhan industrialisasi ternyata dalam perkembangannya banyak 

menimbulkan permasalahan perburuhan. Kasus-kasus perburuhan yang muncul 

selain disebabkan karena praktek perilaku pengusaha yang tidak memperhatikan 

hak-hak maupun penghargaan prestasi kerja terhadap kesejahteraan tenaga kerja, 

juga karena posisi tenaga kerja masih di anggap sebagai alat produksi yang 

dipacu untuk mencapai keuntungan perusahaan setinggi-tingginya
1
. Dengan 

makin meningkatnya perkembangan industri dan perubahan secara global 

                                                           
1
 Abd. Rachman A. Latif, 2006, “Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di bidang upah”, 

Jurnal Ilmiah Hukum Legality, vol.13 No. 2, FH UMM hlm. 324 
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dibidang pembangunan dunia usaha secara umum di dunia, Indonesia juga 

melakukan perubahan-perubahan dalam pembangunan  baik dalam bidang 

teknologi maupun industri. Dengan adanya perubahan tersebut maka 

konsekuensinya terjadi perubahan pola penyakit atau kasus-kasus gangguan 

kesehatan karena hubungan dengan pekerjaan. Seperti faktor mekanik contohnya 

proses kerja, peralatan , faktor fisik contohnya panas, bising, radiasi dan faktor 

kimia. Masalah gizi pekerja juga merupakan hal yang sangat penting yang perlu 

diperhatikan, gejala stress, penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan lain-

lainnya. Perubahan ini banyak tidak disadari oleh pengelola tempat kerja atau 

bahkan sering diremehkan atau walaupun mengetahui pendekatan pemecahan 

masalahnya hanya dari segi rehabilitatif saja tanpa memperhatikan akan 

pentingnya pencegahan lebih awal
2
. Oleh karena itu untuk melindungi 

keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal 

diselenggarakan upaya perlindungan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan keselamatan dan meningkatkan kesehatan para pekerja dengan cara 

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat efek samping kerja, pengendalian 

bahaya ditempat kerja, pengobatan, rehabilitasi dan disiplin kerja.  

                                                           
2
 Milyandra, “ Kesehatan dan keselamatan kerja “, http://mily.wordpress.com/k3-kesehatan-

kelamatan-kerja, 27 Maret 2009. 
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Keselamatan dan kesehatan kerja dewasa ini merupakan istilah yang sangat 

populer dalam dunia industri sebagai wujud konkrit perlindungan pekerja untuk 

terhindar dari ancaman bahaya saat melakukan pekerjaannya.  

Secara teori  keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata „safety’ dan 

biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa 

celaka (accident) atau nyaris celaka (near-miss). Jadi pada hakekatnya 

keselamatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun sebagai suatu 

pendekatan praktis mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya kecelakaan dan berupaya mengembangkan berbagai cara dan 

pendekatan untuk memperkecil resiko terjadinya kecelakaan. Dalam 

memepelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan manusia mengalami 

kecelakan inilah berkembang berbagai konsep dan teori tentang kecelakaan 

(accident theories). Teori tersebut umumnya ada yang memusatkan perhatiannya 

pada faktor penyebab yang ada pada pekerjaan atau cara kerja, ada yang lebih 

memperhatikan faktor penyebab pada peralatan kerja bahkan ada pula yang 

memusatkan perhatiannya pada faktor penyebab pada perilaku manusianya. 

Kesehatan berasal dari bahasa Inggris „health’, yang dewasa ini tidak hanya 

berarti terbebasnya seseorang dari penyakit, tetapi pengertian sehat mempunyai 

makna sehat secara fisik, mental dan juga sehat secara sosial. Dengan demikian 

pengertian sehat secara utuh menunjukkan pengertian sejahtera (well-being)
3
. 

                                                           
3
 Ibid hlm.3 
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Kesehatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun pendekatan praktis juga 

berupaya mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan manusia menderita 

sakit dan sekaligus berupaya untuk mengembangkan berbagai cara atau 

pendekatan untuk mencegah agar manusia tidak menderita sakit, bahkan menjadi 

lebih sehat. 

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu program didasari 

pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya 

(hazard) dan risiko (risk) terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-

kerugian lainya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi 

potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi. 

Dengan kata lain hakekat dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah tidak 

berbeda dengan pengertian bagaimana kita mengendalikan risiko (risk 

management) agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan
4
. 

Setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta atau 

milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain wajib menerapkan sistem manajemen jaminan 

keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen 

perusahaan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik 

                                                           
4
 Ibid hlm. 4 
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Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 

lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000, (satu juta rupih) 

sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial 

tenaga kerja”, Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 

bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi 

struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses 

dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, 

pengkajian  dan pemeliharaan kebijakan, keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna 

terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.   

Tujuan dan sasaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja 

dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja 

yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan 

dan timbulnya penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, 

efisien dan produktif.  
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Adapun tujuan pengaturan keamanan kerja sebagai berikut
5
: 

1. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan pada saat pekerja melakukan 

pekerjaan. 

2. Menjaga supaya orang-orang yang berada di tempat kerja terjamin 

keamanannya. 

3. Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara 

aman dan berdaya guna.  

 

Dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan yang semula keamanan 

kerja menjadi tanggung jawab para pekerja, maka dengan adanya hukum 

ketenagakerjaan juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab pengusaha 

termasuk penjagaan, supaya buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan agar para pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan. Keamanan 

kerja merupakan keamanan yang berhubungan dengan penggunaan mesin, alat 

kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan 

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sasaran keamanan kerja 

adalah segala tempat kerja yang tersebar  pada kegiatan usaha. Salah satu aspek 

penting sasaran keamanan kerja mengingat risiko bahayanya adalah penerapan 

teknologi tepat guna dan ramah lingkungan terutama teknologi modern.  

Kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan usaha dan 

peranannya dalam meningkatkan produktifitas nasional serta kesejahteraan 

masyarakat harus diberdayakan sehingga mampu bersaing di era globalisasi. 

Tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam pekerjaan, mendapatkan 

hak-hak dasar sebagai pekerja, mendapatkan upah dan jaminan sosial, serta 

                                                           
5
 Abdussalam,2009, Hukum Ketenagakerjaan, Restu Agung, Jakarta, Hlm. 219 
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memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja sehingga terwujud keadilan dan 

kesejahteraan lahir batin sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat 1 huruf a 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang  berbunyi : “Setiap pekerja/buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:  a. Keselamatan dan 

kesehatan kerja ”  

   Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar 

pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi 

atas dasar dan alasan apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha 

sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan adalah “Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja 

dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja 

dan keluarganya”. Serta dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang 

jaminan sosial tenaga kerja dalam pasal 1 butir (1) dinyatakan bahwa: “Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang 

atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang 

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua 

dan meninggal dunia”.  

Salah satu dunia usaha yang mengalami kemajuan saat ini adalah industri 

sepatu. Perkembangan produktifitas industri sepatu di Indonesia mengalami 

kemajuan yang signifikan dan kembali mendapat peluang pasar setelah Cina dan 
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Vietnam terkena politik antidumping
6
. Propinsi Jawa Timur sebagai salah satu 

produsen terbesar sepatu berusaha meningkatkan produktifitas sepatunya untuk 

meraih pasar Asia dengan meningkatkan kualitas produk serta model terkini, 

produsen sepatu yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur terdiri dari 

perusahaan-perusahan level atas seperti New Era serta didukung dengan 

berkembang pesatnya usaha kecil tingkat usaha rumah tangga (home industry) 

yang mensuplai produk sepatu untuk pasokan ekspor ke berbagai negara di 

wilayah Asia.  

Kota Sidoarjo sebagai salah satu wilayah yang mempunyai banyak 

pengerajin sepatu mempunyai andil yang besar dalam pasokan sepatu setelah 

kota Mojokerto. Tuntutan persaingan pasar untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang meningkat di pasaran menjadikan pengelola perusahaan usaha 

home industry sepatu beralih dari sistem manual ke sistem elektrisasi yaitu 

penggunaan teknologi mesin contohnya mesin pemotong bahan (cutting) dan lain 

sebagainya. Sejalan dengan peralihan itu produktifitas sepatu bisa berjalan 

dengan cepat dan meningkat. Akan tetapi sisi lain dari peralihan itu 

menimbulkan masalah baru bagi pekerja terutama masalah ganggungan 

kesehatan kerja dan ancaman keselamatan kerja. Dari hasil survei awal
7
  yang 

penulis lakukan menghasilkan data bahwa peralihan sistem produksi dari tenaga 

                                                           
6
 “Industri Sepatu di Jatim mulai bergairah”. Radar Surabaya, Jawa Pos, 12 Desember 2007, hlm. 21 

7
 Wawancara dengan Syamsul, Pemilik home industry  sepatu “Petrucci”, Gedangan Sidoarjo, 13  Mei 

2010  
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manual ke sistem tenaga mesin tidak disertai adanya manajemen jaminan 

keselamatan dan kesehatan kerja yang mempunyai landasan hukum yang 

dituangkan dalam perjanjian kerja sehingga ancaman kelalaian dalam bekerja 

yang bisa mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan adanya luka yang 

parah, cacat fisik bahkan ancaman kematian bisa datang sewaktu waktu. Menurut 

narasumber
8
 keadaan seperti diatas bisa terjadi dikarenakan minimnya 

pengetahuan atau ketidaktahuan tentang adanya perlindungan jaminan sosial, 

kesehatan dan keselamatan kerja yang dituangkan dalam hukum ketenagakerjaan. 

Masih sangat sedikit sekali pekerja dari perusahaan terutama home industry 

mendapatkan pelayanan kesehatan keselamatan kerja yang memuaskan, karena 

banyak para pimpinan perusahaan kurang memperdulikan kondisi tempat kerja, 

kesehatan dan pembangunan jiwa kedisiplinan kerja. Padahal kita ketahui bahwa 

pekerja yang sehat akan menjadikan pekerja yang produktif, yang mana sangat 

penting untuk mencapai keberhasilan bisnis perusahaan terutama tingkatan home 

industry yang bisa berkembang dan menjadi embrio menuju level tingkat 

perusahaan besar skala nasional. 

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penulisan tugas akhir yang terkait dengan jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja yang akan dibahas dalam bentuk penulisan hukum/skripsi yang berjudul: 

Implementasi Pasal 86 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 

                                                           
8
 Ibid. hlm.9 
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2003 berkaitan dengan Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada 

home industry sepatu (Studi pada home industry sepatu di kecamatan Gedangan  

kabupaten Sidoarjo). 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada home 

industry sepatu di kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo? 

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan jaminan kesehatan 

dan keselamatan kerja pada home industry sepatu? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan hukum ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui implementasi pemenuhan pemberian jaminan hak pekerja 

atas keselamatan dan kesehatan kerja di home industry sepatu di 

kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo. 

2. Mengetahui faktor apasaja yang menjadi kendala dalam pemberian 

jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada home industry sepatu di 

kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan permasalahan maka hasil penulisan ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat untuk: 
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1. Pengembangan Ilmu Hukum 

Dalam penulisan hukum ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

hukum secara umum terutama hukum perdata mengenai perlindungan 

ketenagakerjaan pada khususnya terutama para pekerja di lingkup perusahaan 

kecil, sehingga dapat digunakan sebagai masukan atau bahan kepustakaan 

hukum bidang ketenagakerjaan. 

2. Masyarakat 

Penulisan hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan 

hukum ketenagakerjaan kepada para pekerja di tingkat home industry sepatu 

bahwa sebagai pekerja di sebuah home industry sepatu mereka juga 

mempunyai hak atas kesehatan dan keselamatan kerja yang di lindungi oleh 

hukum dan apabila terjadi adanya suatu ancaman ganggungan kesehatan 

karena ruang kerja yang tidak kondusif untuk kehatan atau adanya kecelakaan 

kerja baik ringan maupun berat yang mengakibatkan timbulnya cacat fisik 

maka pekerja bisa menuntut hak mereka atas perlindungan jaminan kesehatan 

dan keselamatan kerja kepada pemilik usaha. Dan untuk pemilik usaha 

mereka mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada pekerjanya yaitu 

memberikan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja untuk secara 

maksimal untuk kelancaran produktifitas usaha dengan menciptakan keadaan 

yang aman, nyaman dan lingkungan kerja yang baik. Serta tujuan umumnya 

kepada masyarakat kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo, terutama bagi 

para keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang berkerja di home 
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industry tersebut untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang kewajiban 

adanya perjanjian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja antara pekerja dan 

pemilik home industry sepatu yang dituangkan dalam perjanjian hubungan 

kerja.  

3. Penelitian Lebih Lanjut 

Bagi penelitian lebih lanjut karya tulis ini berguna untuk bahan rujukan 

penelitian yang sejenis. 

E. Metode Penelitian 

Untuk  menganalisis permasalahan diatas maka penulis menggunakan 

metode sebagai berikut : 

1. Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan penelitian hukum yang 

berpegang pada peraturan yang dapat dijadikan arahan untuk menganalisa 

gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut 

akan diarahkan pada aspek sosiologis9 yaitu melihat sesuatu dalam keadaan 

sebenarnya dilapangan. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai 

pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja home 

industry sepatu di wilayah kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo serta 

                                                           
9
 Anwar Sanusi, 2003, Metodologi Penelitian Praktis, Buntaran Media, Malang, hlm 23. 
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hambatan apasaja yang menjadi kendala dalam menerapkan pemberian 

jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada home industry tersebut.  

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data penulis melakukan penelitian di Sidoarjo 

tepatnya di kecamatan Gedangan. Dengan dasar bahwa kecamatan Gedangan 

merupakan daerah yang produktif dalam memproduksi sepatu di kabupaten 

Sidoarjo
10

. Serta lokasi penelitian tersebut lokasinya strategis dan dapat di 

jangkau berbagai macam alat transportasi. 

3. Sumber Data 

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara 

langsung yang mempunyai kekuatan hukum mengikat diantaranya dari 

responden pada saat studi lapangan di lokasi penelitian yaitu kecamatan 

Gedangan kabupaten Sidoarjo. Dan Peraturan Perundang-undangan seperti 

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang   perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.  

                                                           
10

 Pendataan awal di lokasi pada 15 Mei 2010 serta wawancara dengan Bapak. Munir pemilik home 

industry sepatu “Cobra” 
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b. Data Skunder 

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dihasilkan dengan cara 

mempelajari buku-buku, surat kabar, jurnal hukum, majalah hukum, 

website, serta artikel atau makalah yang berhubungan dengan permasalahan 

hukum ketenagakerjaan dalam kasus perlindungan jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Penelitian Lapangan 

 

1. Wawancara 

 

    Wawancara adalah cara untuk memperoleh data dengan 

wawancara secara langsung kepada responden. Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara dengan para pekerja yaitu Agus Wahyudi, 30 

tahun, masa kerja 3 tahun, pekerja pada home industry sepatu “Visto”. 

Adi Sulistiyo, 26 tahun. masa kerja 6 tahun, pekerja pada home 

industry sepatu “Petrucci”. Wahib Hasan, 40 tahun, masa kerja 7 

tahun, pekerja pada home industry sepatu “Cobra”. Keseluruhan 

responden adalah pekerja home industry sepatu yang telah dipilih 

berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan oleh penulis dengan teknik 

wawancara yang terarah dengan pertimbangan dan masukan dari 

pemilik home industry setempat bahwa responden mampu 

memberikan dan mengemukakan data yang penulis inginkan karena 
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pengalaman kerjanya dan kecakapannya. Adapun responden dalam 

penelitian ini adalah para pekerja pada home industry kerajinan sepatu 

Visto yang beralamat di Tebel Rt. 03 Rw. 07 Gedangan Sidoarjo, 

Cobra yang beralamat di Tebel Timur Rt. 04 Rw. 07  Tebel Gedangan 

Sidoarjo. Petrucci yang beralamat di Tebel Rt. 2 Rw. 7 Gedangan 

Sidoarjo, Karena home industry tersebut merupakan home industry 

yang produktif dalam memproduksi sepatu dan mempunyai pekerja 

yang banyak serta sudah menggunakan sistem teknologi mesin atau 

elektrisasi dalam proses produksinya. Dan menurut penelitian, 

pengamatan dan wawancara awal
11

 yang dilakukan oleh penulis 

diketahui terjadi adanya gangguan kesehatan kerja yang disebabkan 

lokasi tempat kerjanya tidak tertata dengan baik yang bercampur baur 

dengan penyediaan bahan baku dan bahan kimia untuk produksi, serta 

kemungkinan terjadi kebakaran bisa datang sewaktu-waktu sebab 

penggunaan bahan spirtus  sebagai penghasil panas untuk 

pengencangan bentuk model sepatu dan seringnya kelalaian pekerja 

dalam membuang putung rokok yang sembarangan.  

2. Observasi 

       Pengamatan langsung dilapangan atau tempat penelitian yaitu 

home industry sepatu di kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.  

                                                           
11

 Peninjaun tempat kerja dan wawancara dengan Syamsul Arifin sebagai pemilik home industry dan 

Adi  Sulistiyo sebagai salah satu pekerja pada home industry sepatu kulit pada 13 Mei 2010. 
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melalui metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku, cara kerja, 

pengelolaan dan manajemen usahanya dengan melihat dan mengamati 

secara langsung ditempat kerjanya untuk melihat keadaan dan situasi 

sebenarnya sehingga menghasilkan laporan dan data penelitian. 

b. Studi Kepustakaan  

 

Studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran kepustakaan dengan 

cara dokumentasi yang didasarkan atas permasalahan yang diangkat dari 

berbagai bahan hukum yang digunakan baik primer, skunder, maupun 

tertier sehingga nantinya bias di inventarisir sebagai bahan dasar dalam 

menganalisa permasalahan yang di teliti.   

5. Teknik  Analisis Data 

 

       Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif 

kualitatif12 yaitu menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan 

secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus kajian 

penelitian. Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian 

merupakan serangkaian fakta yang sudah direduksi secara cermat dan 

sistematis. 

 

 

                                                           
12

 Bungin, B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari beberapa hal, yaitu latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan 

penulisan, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode 

analisa data serta sistematika penulisan. 

BAB II:  KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum hukum 

ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang mengaturnya serta 

pengertian-pengertian yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. 

Dan dasar-dasar teori, pendapat-pendapat ahli hukum yang digunakan 

sebagai landasan teoritis dalam penyusunan penulisan hukum yang 

digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian.  

BAB III:  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan implementasi 

pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan kesehatan dan keselamatan 

kerja pada home industry sepatu Petrucci, Cobra dan Visto di 

kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo dan kendala apa saja yang 

hadapi oleh pemilik home industry dalam pemenuhan hak tenaga 

kerja, yang mana didalamnya memuat analisa dari seluruh data yang 

terkumpul.   
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BAB IV:  PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang berisi tentang 

uraian hasil akhir sebagai inti dari proses analisa penelitian yang 

mana merupakan jawaban dari permasalahan yang penulis bahas dan 

saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak 

pekerja atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dalam 

implementasinya pada usaha home industry sepatu Petrucci, Cobra 

dan Visto di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. 

 


