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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mendukung 

keberadaan tenaga kerja maka dapat ditunjukkan dalam  pasal 27 Undang- 

Undang Dasar1945 yang menyatakanbahwa tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Keberadaan 

tenaga kerja juga diatur dalam Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Undang- undang tersebut memiliki empat kebijakan pokok 

yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 

yaitu kebijakan upah minimum, ketentuan PHK dan pembayaran uang 

pesangon, ketentuan yang berkaitan hubungan kerja dan ketentuan yang 

berkaitan dengan jam kerja. Upah Minimum yang harus diberikan kepada 

karyawan harus berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.  

Pasar tenaga kerja Indonesia terus mengalami perkembangan 

sepanjang tahun 2014 dan 2015, hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah 

pekerjaan dan penurunan angka pengangguran terbuka. PadaAgustus 2014 

diperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai sebesar 252,7 juta 

jiwa, di mana 121,9 juta di antaranya menjadi bagian dari angkatan kerja. 

Jumlah pekerjaan meningkat sebesar 1,7 persen dari bulan Agustus 2013 

hingga Agustus 2014, sedangkan angkatan kerja meningkat sebesar 1,4 persen 
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pada periode yang sama. Tren ini menunjukkan adanya penurunan angka 

pengangguran terbuka dalam persentase penduduk angkatan kerja. Walaupun 

sebagian besar tren yang adapositif, namun perlu dicatat bahwa jumlah 

pekerjaan terus berfluktuasi dari kuartal kekuartal, dikarenakan faktor 

musiman dan perputaran pasar tenaga kerja
1
. Berdasarkan data tersebut maka 

pentingnya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat 

menampung angkatan kerja yang ada. 

Apabila dikaitkan dengan hubungan kerja maka juga diatur berbagai 

persyaratan penggunaan tenaga kerja dan pemborongan produk dari luar 

perusahaan. Penggunaan pekerja kontrak, pemborongan pekerjaan produksi 

dan jasa pada pihak luar (outsourcing), dan perekrutan tenaga kerja melalui 

agen penempatan tenaga kerja dibatasi hanya untuk beberapa jenis pekerjaan 

tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Pembagian waktu kerja dapat 

ditunjukkan pasal 76 dimana adanya larangan mempekerjakan pekerja 

perempuan di bawah 18 tahun dan pekerja perempuan hamil pada malam hari 

(Pukul 23.00 7.00).  

Kebijakan pemerintah terkait dengan keberadaan tenaga kerja yaitu 

juga ditunjukkan pada Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 yaitu mengenai 

keselamatan kerja, dimana perlindungan atas keselamatannya dalam 

melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi 

serta produktivitas Nasional. Namun demikian adanya resiko kegagalan (risk 

of failures) setiap aktifitas pekerjaan saat kecelakaan kerja (work accident) 

                                                           
1
http://www.ilo.org, tglacces 11 Sepetember 2017. 

http://www.ilo.org/
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terjadi, seberapapun kecilnya akan mengakibatkan efek kerugian (loss). 

Karena itu sebisa mungkin dan sedini mungkin, potensi kecelakaan kerja 

harus dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya.  

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah 

satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas 

dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.Kecelakaan kerja tidak saja 

menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan 

pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, 

merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat 

luas.
2
 

Penanganan masalah keselamatan kerja di dalam sebuah perusahaan 

harus dilakukan secara serius oleh seluruh komponen pelaku usaha, tidak bisa 

secara parsial dan diperlakukan sebagai bahasan-bahasan marginal dalam 

perusahaan.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk 

upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari 

pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari 

kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan  

produktivitas kerja.  

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga 

kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses 

                                                           
2
 Eko Putera Sampoerna, bab I pendahuluan keselamatan dan kesehatan kerja, 

http://www.vintamedia.com, tgl acces 18 Maret 2017. 

http://www.vintamedia.com/
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produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang  pada akhirnya akan 

berdampak pada masyarakat luas. Kondisi kerja yang buruk berpotensi 

menyebabkan kecelakaan kerja, mudah sakit, stres, sulit berkonsentrasi 

sehingga menyebabkan menurunnya produktif kerja. Kondisi kerja meliputi 

variabel fisik seperti distribusi jam kerja, suhu, penerangan, suara, dan ciri-ciri 

arsitektur tempat kerja lingkungan kerja yang kurang nyaman, misalnya : 

panas, berisik, sirkulasi udara kurang, kurang bersih, mengakibatkan pekerja 

mudah stress. 

Namun demikian angka kecelakaan kerja di Indonesia termasuk di 

Jawa Timur masih cukup besar. Secara nasional angka kecelakaan kerja untuk 

tahun 2015 mencapai 105.182 kasus dengan jumlah tenaga kerja yang 

meninggal sebanyak 2.275 orang. Sementara, Disnakertransduk Jatim 

mencatat pada triwulan pertama tahun 2015, jumlah kecelakaan kerja 

sebanyak 2.180 orang; kemudian triwulan II sebanyak 3.099 orang dan 

triwulan III sebanyak 5.113 orang (kominfo.jatimprov.go.id). Kondisi ini 

mengndikasikan belum maksimalnya pelaksanaan jaminan keselamatan kerja 

para karyawan.  

Berikut merupakan permasalahan yang terjadi atas kecelakaan 

kerja dalam pembuatan triplek. 

1. Pelaksanaan keamanan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sering 

diabaikan dalam pembuatan triplek. 

2. Tidak ada perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik CV. Indotriplek 

Kediri. 
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3. Bentuk ganti kerugian kecelakaan kerja tidak diatur dalam kesepakatan 

kerja. 

4. Resiko kecelakaan kerja yang ditimbulkan lebih besar. 

Dari permasalahan diatas dapat ditarik judul Pelaksanaan 

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Studi di CV. 

Indotriplek Kediri). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja ditinjau dari Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja? 

2. Bagaimana faktor pendukung dalam proses ganti rugi kecelakaan kerja 

ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja ditinjau dari 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam proses ganti rugi kecelakaan 

kerja ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

keselamatan kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya hasil penelitian ini akan memberi kontribusi ketenagaan 

kerja akan perlunya keselamatan kerja khususnya dibidang hukum 

perdata, serta dapat mengetahui mengetahui pelaksanaan pemberian ganti 

rugi kecelakan kerja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang hukum khususnya 

bidang hukum bisnis. 

b. Pekerja 

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pekerja untuk 

mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan hak atas upah ganti rugi 

kecelakaan kerja sebagaimana mestinya. 

c. Pemberi Kerja 

Penelitian ini diharapakan untuk memberikan kebijakan yang adil bagi 

pemberi kerja agar memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan 

perjanjian dan ketentuan undang- undang yang berlaku. 

E. Metode Penelitian 

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 penelitian terhadap data sekunder yang kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. 
3
Mengapa 

penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena data 

yang akan diperoleh bisa lebih akurat. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di CV. Indotriplek Kediri dengan 

alamat di Jl. Raya Pare-Kandangan Km. 06, Dsn. Kencong Barat, Ds. 

Kencong RT 16/RW 03, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, 

Provinsi Jawa Timur. Alasan penulis memilih lokasi tersebut yaitu 

perusahaan ini bergerak dalam industri pembuatan triplek dimana dalam 

aktivitas operasional perusahaan memiliki tingkat intensitas kecelakaan 

kerja yang tinggi. 

3. Jenis Data 

a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian
4
. Teknik pengumpulan data: 

1) Wawancara 

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah: 

a) Pihak yang diberi kewenangan adalah CV. Indotriplek Kediri 

yaitu pihak yang bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada 

karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Metode yang 

digunakan adalah  purposive sampling. 

                                                           
3
 Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum ,Rajawali pers,Jakarta, Hal.75. 

4
Pedoman penulisan hukum, fakultas hukum UMM, 2012, hal 18. 
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b) Pekerja yang menjadi korban dari kecelakaan yang terjadi. 

Metode yang digunakan adalah purposive sampling, alasan 

penulis menggunakan metode ini karena penelitian akan 

langsung menuju beberapa responden yang telah dipilih sebagai 

sampel untuk diwawancarai. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan 

yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat 

kabar, dan lain sebagainya.
5
 Penelitian ini mengumpulkan data dari 

dokumen- dokumen yang didapat dilapangan yang dapat 

menunjang dan memberikan informasi terkait penelitian yang 

dilakukan seperti data peristiwa sebelumnya, foto, rekaman, dan 

data dari koresponden. 

b. Data Sekuder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan 

perundang- undangan, buku- buku literatur.
6
 Sumber perundang- 

undangan yang terkait antara lain: 

a) UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 

b) UU No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.  

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari jurnal 

dan kamus hukum.
7
 

                                                           
5
 Margono S. Drs. 2007. Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK. PT. Rineka Cipta, 

Jakarta 
6
Pedoman penulisan hukum, op, cit. 

7
 Ibid. 
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4. Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik 

wawancara, maupun studi dokumen, maupun studi keputusan telah dirasa 

cukup, maka penulis menggunakan metode analisis Deskripsi Kualitatif 

yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah 

tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.
8
 Kemudian 

mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang- undangan 

kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka 

dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena 

data- data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.   

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan 

empat bab yang terdiri dari sub- sub yang bertujuan untuk mempermudah 

penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini jugaakan 

menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang 

terdiri dari: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama 

ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan 

pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

                                                           
8
 Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hal 38. 
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penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa 

pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada 

kerangka pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli 

dalam berbagai sumber yang mendukung berisikam hal- hal yang 

berhubungan dengan ganti rugi kecelakaan kerja pembangunan 

gedung. 

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini merupakan pembahasaan pokok atas permasalahan yang ada 

dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil 

penelitian pembahasan dan wawancara terkait ganti rugi kecelakaan 

kerja pembangunan gedung. 

BAB IV: Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana 

berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan 

penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

 


