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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BelakangMasalah: 

Implementasi perlindungan sosial dan keselamatan kerja yang diterapkan di 

Indonesia terkadang masih belum mencapai standart yang dibutuhkan. Banyak 

perlindungan sosial keselamatan kerja pada dunia pekerjaan masih ada yang belum 

diberikan dan masih mengkhawatirkan. Dalam dunia kerja proyek bangunan masih 

banyak kejadian tidak disangka-sangka dengan adanya kecelakaan kerja. Itu artinya 

keselamatan kerja dalam dunia kerja masih sangat kurang dierhatikan.  

Contoh yang dapat diamati di Indonesia adalah kecelakaan penambang emas 

liar yang saat ini sedang marak terjadi di Jambi. Kebanyakan dari mereka yang bekerja 

sebagai penambang adalah ilegal, yang artinya mereka bekerja tanpa adanya ijin dari 

pihak setempat. Tidak menutup kemungkinan kecelakaan dalam dunia kerja juga akan 

menimpa pekerja tambanglainnya contohnya dalam pertambangan pasir, pertambangan 

belerang, dan sebagainya. Ada perlindungan sosial yang sudah diberikan akan tetapi 

masih belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Banyak fenomena yang terjadi 

seperti demonstrasi terkait dengan realisasi perlindungan sosial. Itu menandakan bahwa 

wujud dari perlindungan sosial di Indonesia masih belum terealisasikan secara 

keseluruhan. Contoh yang dapat dikaji adalah perlindungan sosial dan keselamatan  

pekerja di pertambangan belerang yang berlokasi di Kawah Ijen, Kabupaten 

Banyuwangi. 

Mendengar kata Banyuwangi, kebanyakan orang mengetahui bahwa 

Banyuwangi merupakan kabupaten yang saat ini sangat terkenal dengan wisata 

alamnya yang mengundang wisatawan untuk mengunjunginya. Banyuwangi juga 
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merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yang ada di Jawa Timur. Tidak heran jika 

banyuwangi yang merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur pulau jawa ini 

memilik nilai unsur budaya dan wisata yang patut untuk dikunjungi dan dipelajari. 

Budaya yang ada di wilayah banyuwangi ini yang sangat terkenal adalah tarian 

gandrung yang ini merupakan tarian tradisional asli dari Banyuwangi. Selain tarian 

tradisional, banyak sekali makanan khas dari kabupaten terluas di Jawa Timur ini, 

misalnya sego tempong, rujak soto, pecel pitik, dan masih banyak lagi. Selain itu tempat 

wisata yang patut dikunjungi adalah Pantai Pulau Merah, Pantai Wedi Ireng, Pantai 

Teluk Hijau, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran, dan Kawah Ijen. 

Mendengar istilah Kawah Ijen, banyak orang yang mengetahuinya dengan 

panorama alam yang indah dengan air kawah berwarna kehijauan dengan dihiasi api 

birunya. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri dari wisata alam Kawah Ijen di 

Banyuwangi. Selain itu, di Kawah Ijen juga menghasilkan belerang murni dengan kadar 

gas sulfur yang sangat tinggi sehingga mampu membuat orang yang belum pernah 

mencium baunya akan mengalami sesak nafas. Belerang yang dihasilkan Kawah Ijen 

ini merupakan sumber penghasilan dari penambang belerang yang setiap harinya 

mengambil untuk diletakkan dan diolah kembali di penampungan belerang milik PT. 

Candi Ngrimbi.  

Setiap hari penambang belerang mengambil belerang mulai pukul 00.00 WIB 

dengan bermodalkan lampu senter, jaket tebal, sepatu boot, pikulan dan trolley. 

Penambang belerang mengambil belerang biasanya bersamaan dengan wisatawan yang 

hendak naik ke puncak gunung ijen pada dini hari. Penambang belerang biasanya juga 

menjadi penunjuk jalan bagi wisatawan yang belum pernah naik ke gunung ijen. Setelah 

sampai di atas kawah, penambang akan turun ke dasar kawah untuk mengambil 

belerang menggunakan pikulan yg terbuat dari bambu dan kayu. Risiko yang terjadi 
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pada proses ini sangat membahayakan keselamatan penambang belerang. Mulai dari 

terkilir, encok, dan semburan gas sulfur yang tentunya sangat membahayakan paru-

paru penambang belerang. Setelah itu penambang kembali membawa pikulan tersebut 

yang sudah terisi bongkahan belerang untuk naik ke bibir kawah dan meletakkannya ke 

dalam trolley. Risiko yang pernah dialami pada penambang belerang disini adalah 

terkilir dengan terperosok sejauh 5 meter dengan medan bebatuan alam. Selain itu 

pikulan yang digunakan juga membuat tulang pundak penambang belerang mengalami 

memar bahkan sampai patah. Ini menunjukkan bahwa keamanan pekerja penambang 

belerang sangat kurang diperhatikan.  Belum lagi dengan semburan gas sulfur yang 

sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru penambang. Belerang dalam jangka waktu 

tertentu dapat menyebabkan gigi para penambang rapuh. Ada banyak penambang yang 

giginya rapuh karena setiap harinya terkena semburan gas sulfur dari belerang. 

Belerang juga mampu membuat besi menjadi berkarat. Tidak heran kenapa banyak 

penambang yang menggunakan dan membuat trolley dari bahan aluminimun karena 

supaya tidak berkarat ketika terkena semburan gas sulfur dari belerang. 

Penambang yang memiliki trolly juga memanfaatkan trolly tersebut sebagai alat 

untuk mengangkut wisatawan. Dapat dikatakan bahwa penambang yang ada di PT. 

Candi Ngrimbi ini sedikit nakal dan mengabaikan larangan-larangan yang disampaikan 

oleh pihak perusahaan dengan tidak diperbolehkannya menggunakan trolly sebagai alat 

untuk mengangkut wisatawan menuju ke Kawah Ijen. 

Pada tahun 2013 perhatian khusus oleh Bupati Banyuwangi terhadap pekerja 

penambang belerang yang ada di Kawah Ijen. Bupati Banyuwangi melihat penambang 

belerang yang setiap hari bekerja disana dengan risiko kecelakaan kerja mulai dari 

paparan gas sulfur yang sangat berbahaya bagi paru-paru, gigi, dan mata, hingga 

terkilir, encok, patah tulang, dan jatuh ke jurang pada saat membawa belerang dari dasar 
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kawah. Melihat demikian, akhirnya Bupati Banyuwangi beserta jajarannya 

menghimbau PT. Candi Ngrimbi untuk memberikan perlindungan bagi penambang 

belerang.  

Berdasarkan kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaaan yang terjadi 

dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah 

menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan 

kerja.1Pemerintah Banyuwangi berusaha bernegosiasi dengan PT Candi Ngrimbi untuk 

memberikan perlindungan berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerjakepada penambang 

belerang. Penambang belerang yang ada di Kawah Ijen tersebut sekarang diikutkan 

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Usaha pemerintah banyuwangi selama dua 

tahun untuk memaksa PT Candi Ngrimbi akhirnya membuahkan hasil dengan 

menyerahkan kartu peserta BPJS Tenaga Kerja kepada 260 penambang belerang untuk 

mengasuransikan penambang belerang. Apabila PT Candi Ngrimbi tidak segera 

mewujudkannya maka pemerintah banyuwangi tidak akan memperpanjang ijinnya. 

Jaminan sosial kerja yang diberikan kepada penambang belerang ini memang 

menimbulkan suatu tanda tanya. Masyarakat di sekitar Lereng gunung ijen ini yang 

hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ini 

terpaksa untuk ikut bekerja menjadi seorang penambang belerang. Dengan 

diberikannya BPJS Tenaga Kerja terhadap penambang belerang, namun masih belum 

memberikan perlindungan dalam keselamatan kerja bagi penambang khusunya di 

tempat penambang mengambil belerang (dapur belerang) yang tentunya berhadapan 

langsung dengan gas sulfur yang berasal dari belerang murni tersebut. Pada saat terjadi 

kecelakaan bekerja, BPJS Tenaga Kerja akan berlaku jika penambang belerang mampu 

                                                           
1Undang-undang  No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
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menunjukan kartu keikutsertaan BPJS Tenaga Kerjadan apabila tidak dapat 

menunjukkan maka kecelakaan tidak segera ditangani dan harus bisa menunjukan kartu 

keikutsertaan. Penanganan dari perusahaan ini berlaku pada saat terjadi kecelakaan 

kerja saja, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam jangka panjang maka 

bukan menjadi tanggungan dari perusahaan. Padahal dampak buruk dari penambang 

belerang ini adalah masa yang akan datang karena paru-paru, mata, dan gigi karena 

terkena semburan gas sulfur dari belerang. 

Untuk mendapatkan kartu peserta BPJS Tenaga Kerja, penambang harus 

melengkapi persyaratan dengan batasan waktuselama tiga bulan. Setelah itu baru bisa 

diproses dan akan mendapatkan kartu peserta BPJS Tenaga Kerja. Kebijakan ini tidak 

adil bagi penambang belerang yang bekerja sebelum waktu yang ditentukan untuk 

mendapatkan BPJS Tenaga Kerja tersebut, apabila seorang penambang belerang 

kecelakaan sebelum mendapatkan kartu BPJS Tenaga Kerja maka proses pemberian 

jaminan sosial dari perusahaan mengalami keterlambatan. Ini menunjukan keadilan 

yang diberikan dalam menanggulangi kecelakaan kerja penambang belerang oleh PT 

Candi Ngrimbi kurang terealisasikan.  

Kecelakaan yang dialami oleh penambang belerang yang mendapatkan kartu 

BPJS Tenaga Kerja dan yang belum mendapatkan akan beda penanganannya. Jika 

penambang belerang sudah memiliki katu BPJS Tenaga Kerja maka segala biaya 

pengobatan dalam kecelakaan tersebut akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan 

bagi penambang yang belum memilik kartu BPJS Tenaga Kerja maka penanganan yang 

dilakukan agak sedikit lambat karena harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. 

Apabila penambang belerang tidak menggunakan BPJS Tenaga Kerja maka biaya 

pengobatan kecelakaan kerja akan lebih banyak daripada yang menggunakan BPJS 

Tenaga Kerja. Cerita salah satu dari penambang belerang pernah terjadi kecelakaan 
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dalam bekerja dan penambang tersebut  belum mempunyai kartu BPJS Tenaga Kerja 

maka perusahan tidak menanggungnya. Akhirnya penambang belerang tersebut diberi 

pertolongan seadanya.  

Bekerja menjadi penambang belerang ini sifatnya bebas atau borongan lepas. 

Apabila daftar menjadi seorang penambang kemudian membawa belerang ke 

penampungan maka akan mendapatkan uang, begitu sebaliknya jika tidak membawa 

belerang maka tidak mendapatkan uang. Dampak buruk bagi penambang belerang ini 

adalah masa di hari tua mereka karena sering menghirup asap belerang yang berbahaya, 

seperti sakit paru-paru dan rawan kerusakan gigi, bentuk tulang panggul yang bengkok 

ke bawah akibat sering memikul belerang dari dasar kawah ke bibir kawah. Jaminan 

sosial kecelakan diberikan pada saat itu juga ketika penambang mengalami kecelakaan 

di saat bekerja. 

Peralatan yang digunakan penambang belerang yang semula hanya pikulan 

untuk membawa belerang, akhirnya sekarang diberikan trolley dengan dua tuas dan rem 

guna mempermudah dalam membawa turun belerang dari bibir kawah ke pos 

penampungan belerang yang terletak di Paltuding. Sebenarnya penambang dapat 

memanfaatkan trolley tersebut untuk membawa wisatawan seperti ojek, akan tetapi jika 

trolley tersebut pemberian dari PT Candi Ngrimbi maka tidak diperbolehkan untuk 

membawa wisatawan dan hanya diperbolehkan untuk membawa belerang saja. 

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa  

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan 

pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.2 Kemudian 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 bahwa Pengawasan 

                                                           
2Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.3 Selama 

ini yang terjadi pada pekerja pertambangan di Kawah ijen masih belum terpenuhi 

terkait dengan pengawasan pekerja. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan tegas yang 

menindaklanjuti fenomena tersebut karena itu menyangkut dengan keselamatan pekerja 

penambang belerang yang selama ini masih melakukan pekerjaan dengan risiko yang 

berbahaya tanpa menggunakan pelindung yang aman.  

Berdasarkan hasil penelitian Khairul Anwar, Isa Ma’rufi, dan Anita Dewi 

Prahastuti S Bagian Kesehatan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Jemberpada penambangan belerang di kawah 

Gunung Ijen diketahui alat yang digunakan untuk penambangan belerang yaitu 

keranjang yang terbuat dari bambu, karung, troli, alat pengungkit (linggis), alat 

penimbangan berupa neraca gantung dan neraca duduk, mesin pompa air dan handuk 

sebagai masker. Peralatan yang digunakan oleh penambang belerang memiliki risiko 

masing-masing seperti keranjang dan karung yang digunakan sebagai alat angkut 

memiliki risiko tersandung, terkilir dan nyeri sendi/encok, alat pengungkit dan neraca 

gantung memiliki risiko tergores, mesin pompa air memiliki risiko kebisingan, dan 

handuk memiliki risiko keracunan gas berbahaya yang bisa mengakibatkan cidera 

ataupun meninggal.Sedangkan bahan yang digunakan dalam proses penambangan 

adalah sulfatara dan solar sebagai pembangkit mesin pompa air pada proses sublimasi. 

Adapun hasil dari identifikasi bahaya pada proses penambangan belerang dijelaskan 

pada empat tahapan yaitu tahap persiapan, tahap eksploitasi, tahap pengangkutan dan 

tahap penimbangan. 

Tahap persiapan terdiri dari proses mempersiapkan peralatan dan perbekalan, 

proses pendakian ke puncak Gunung Ijen dan proses penurunan menuju dasar kawah 

                                                           
3Peraturan Menteri No. 1Tahun 2017 tentang Struktur dan Upah. 
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Gunung Ijen. Pada tahap ini terindentifikasi risiko yaitu terjatuh dari motor saat 

perjalanan ke Paltuding dan serangan hewan buas seperti macan tutul dan babi hutan, 

tersandung, terkilir, gigitan hewan berbisa seperti ular atau kalajengking, iritasi mata, 

terhirup gas H2S dan nyeri sendi/encok.  

Tahap eksploitasi terdiri dari dua proses yaitu pengambilan bongkahan belerang 

di dasar kawah Ijen, proses penataan bongkahan belerang ke atas keranjang. Pada tahap 

ini teridentifikasi beberapa risiko yaitu terhirup atau keracunan gas berbahaya (H2S), 

tertimpa bebatuan dari atas tebing, tergores alat pengungkit (linggis), terkilir, iritasi 

mata nyeri sendi pada punggung. Sumber bahaya yang diketahui dari faktor unsafe 

condition yaitu kondisi gelap akibat tidak ada penerangan, paparan gas CO, SO2, SO4, 

HCl, dan gas H2S.  Pada tahap ini bisa berdampak cidera, penyakit pernafasan, pingsan 

atau bahkan meninggal dunia. 

Tahap pengangkutan terdiri dari dua proses yaitu proses pengangkutan belerang 

dari dasar kawah menuju puncak Gunung Ijen dan proses pengangkutan dari puncak 

Gunung Ijen menuju Paltuding (Tempat penimbangan akhir). Pada tahap ini 

terindentifikasi beberapa risiko yaitu terhirup atau keracunan gas H2S, tertimpa 

bebatuan dari atas tebing, tersandung, kaki terkilir, iritasi mata, nyeri sendi/encok pada 

persendian dan tergores alat angkut.  

Sumber bahaya dari faktor unsafe condition yaitu paparan gas CO, SO2, SO4, 

HCl, gas hidrogen sulfida (H2S), kondisi jalan sempit, curam, menanjak, jarak tempuh, 

jalan berbatu dan jalan menuju Paltuding berpasir dan berdebu, beban angkut yang 

sangat berat (>40kg) dari faktor unsafe action. Dampak risiko pada tahap ini bisa terjadi 

cidera, memar, pendarahan ataupun meninggal dunia. 

Tahap ini terdiri dari dua proses yaitu proses penimbangan di tempat 

peristirahatan pertama (pondokan) dan Proses penimbangan akhir diPaltuding. Pada 
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tahap ini terindentifikasi jenis risiko yaitu terkilir, terjatuh, nyeri sendi pada pungung. 

Sumber bahaya dari faktor unsafe condition yaitu tempat licin, berdebu, beban angkut 

yang berat (>40kg), beban kerja tinggi, sedangkan faktor unsafe action yaitu tidak 

mengunakan APD (safety shoes) risiko pada tahap ini bisa berdampak kelelahan kerja 

dan cidera. 

Rekomendasi dari penelitian tersebut adalah diharapkan perusahaan bersinergi 

dengan pemerintah daerah untuk segera melakukan upaya pencegahan, pengendalian 

risiko pada proses penambangan belerang di Kawah Gunung Ijen berupa melaksanakan 

program tentang keselamatan dan kesehatan kerja diantaranya memasangan safety sign 

rambu-rambu bahaya, melakukan sosialisasi tentang K3 secara rutin, menyediakan 

APD (Alat Pelindung Diri), membuat prosedur kerja, memberikan bantuan alat angkut 

yang ergonomis, membangun layanan kesehatan sebagai upaya tindakan emergency 

jika terjadi kecelakaan kerja4. 

Kemudian berdasarkan penelitian dari Dewi Rahmawati Jurusan Keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015 yang terfokus pada Analisis 

Hubungan Antara Paparan Sulfur dengan Gangguan Sistem Pernapasan pada 

Penambang Belerang di PT Candi Ngrimbi Banyuwangi menghasilkan bahwa 

gangguan sistem pernapasan pada penambang belerang terpapar tinggi gas sulfur lebih 

banyak dibandingkan dengan penambang belerang yang terpapar rendah gas sulfur.  

Kemudian faktor usia, masa kerja, dan lama paparan memberikan pengaruh 

terhadap gangguan sistem pernapasan. Berikutnya ada hubungan antara paparan sulfur 

dengan gangguan sistempernapasan pada penambang belerang di PT Candi Ngrimbi 

                                                           
4Anwar, Khairul. Identifikasi Sumber Bahaya pada Alat Kerja, Bahan dan Proses Pekerjaan. Tempat penelitian 

dilakukan di Gunung Ijen Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. (Waktu penelitian mulai Juli sampai 

September 2015). 
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Banyuwangi5. Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa paparan tinggi gas sulfur dari 

belerang sangat berbahaya bagi kesehatan penambang terutama pernapasan. Oleh 

karena itu, perlunya APD (Alat Pelindung Diri) sangat dibutuhkan dalam melaksanakan 

aktivitas penambang belerang khurusnya pada tahap pengambilan belerang di dasar 

kawah. 

Melihat dari fenomena yang terjadi, perlunya sebuah kerja sama dari pihak 

perusahaan dan pemerintah daerah untuk membuat suatu program yang tujuannya 

untuk mencegah, mensosialisasikan, dan menjaga keselamatan kerja dari penambang 

belerang yang terwujud dalam suatu perlindungan sosial. Melihat dari pemaparan di 

atas, peneliti mengambil tema ”Perlindungan Sosial Keselamatan Kerja 

Penambang Belerang di PT Candi Ngrimbidi Kawah Ijen Banyuwangi.” 

B. Rumusan Masalah : 

1. Apa sajabentuk perlindungan keselamatan kerja penambang belerang oleh PT 

Candi Ngrimbidi Kawah IjenBanyuwangi ? 

2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam implementasi perlindungan sosial 

pekerja tambang belerang ? 

C. TujuanPenelitian: 

1. Dapat mengidentifikasitentang bentuk perlindungan keselamatan kerja 

penambang belerang yang diberikan oleh PT Candi Ngrimbi. 

2. Dapat mendeskripsikan implementasi perlindungan sosialterhadap penambang 

belerang oleh Pemerintah Daerah. 

                                                           
5Rahmawati, Dewi. 2015. Analisis Hubungan Antara Paparan Sulfur Dengan Gangguan Sistem Pernapasan 

pada Penambang Belerang di PT Candi Ngrimbi Banyuwangi. 
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D. ManfaatPenelitian: 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

menambah wawasan, dan berkontribusi positif serta dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya 

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang perlindungan sosial terhadap 

keselamatan kerja penambang belerang di Kawah Ijen dan wawasan ilmu 

pengetahuan bagi penelitian lain.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat dijadikan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya yang berkenaan dengan perlindungan sosial pada pekerja 

pertambangan. 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan penjelasan tentangperlindungan sosial seperti 

jaminan sosial yang diberikan kepada penambang belerang.  

b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan 

tentang implementasi dari perlindungan sosial yang diberikan kepada 

penambang belerang. 

c. Diharapkan dapat memberikan informasi tentangdampak yang dihasilkan 

setelah perlindungan sosial terhadap keselamatan kerja diberikan kepada 

penambang belerang. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan dalam melakukan sebuah penelitian sangat dibutuhkan guna untuk 

mempermudah penulisan laporan skripsi dan lebih terarah dalam isi pembahasan. 

Maka perlu dibuatnya suatu ruang lingkup untuk membatasi sebuah masalah yang 

akan diteliti. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam laporan 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Peran pemerintah dalam perwujudan perlindungan sosial terhadap

penambang belerang di Kawah Ijen.

b. Peran PT Candi Ngrimbi Banyuwangi dalam mewujudkan perlindungan

keselamatan kerja penambang belerang di Kawah Ijen.

c. Peran penambang belerang terhadap perlindungan sosial dan keselamatan

kerja yang diberikan.

d. Dampak yang ditimbulkan adanya perlindungan sosial yang diberikan

terhadap keselamatan kerja penambang belerang.




