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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitan Terdahulu 

Penelitian ini membahas tentang  bentuk perlindungan sosial terhadap 

keselamatan kerja penambang belerangoleh PT Candi Ngrimbidi Kawah Ijen 

Banyuwangi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas 

tentang perlindungan sosial sebagai berikut :  

Pertama, penelitian dilakukan oleh Agus Herianto Jurusan Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2008 tentang Penerapan Program Kesehatan Dan 

Keselamatan Kerja Unit Pengolahan Susu di KUD Batu. Dari penelitian yang dilakukan 

terfokus pada penerapan program yang dilakukan yaitu : 

1. Adanya usaha manajemen untuk menerapkan program Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) 

2. Menyelenggarakan simulasi keselamatan kerja setiap satu tahun sekali 

3. Mendaftarkan semua karyawannya ke Asuransi Keselamatan Kerja dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

4. Seringnya melakukan pengawasan terhadap karyawan yang tidak 

menggunakan alat pengaman 

5. Memberikan sangsi kepada seluruh anggota koperasi baik karyawan 

maupun pengurus yang tidak menggunakan alat perlengkapan keselamatan 

kerja pada saat masuk ruangan produksi 

6. Adanya penerapan kedisiplinan yang diterapkan oleh manajemen KUD Batu 

7. Tidak pernah ada kecelakaan 

Dari beberapa capaian di atas, ada pula kenegatifan dari penerapan program 

kerja yang dilakukan di KUD Batu, yaitu : 
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1. Penerapan K3 baru terealisasi di tahun 2006, padahal KUD Batu sudah 

berdiri sejak tahun 1978 

2. Realisasi program kerja masih lambat 

3. Kurangnya perlengkapan 

4. Kurangnya rambu-rambu peringatan 

5. Anggaran kurang akhirnya menyebabkan program tidak lancar 

6. Ruangan yang digunakan produksi masih sering terlihat kotor 

 

Kedua, penelitian dilakukan oleh Lilik Rochmawati Jurusan Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2009 yang terfokus pada Perlindungan Hukum 

Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Ditinjau dari Aspek Pemberian Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja Studi di PT Multi Wirajaya Mulia. Hasil penelitannya adalah pelaksanaan 

pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja kontrak dalam PT Multi Wirajaya Mulia, yaitu 

: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. 

Selain itu dijelaskan pula tentang pemberian jaminan sosial yang berupa santunan untuk 

tenaga kerja kontrak yang mengalami kematian keluarga, menikahkan anak, 

mengkhitankan anak, dan membastiskan anak. Namun yang terlaksana hanya jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Program 

yang tidak terlaksana adalah jaminan hari tua, hal tersebut dikarenakan dalam PT Multi 

Wirajaya Mulia semua karyawannya berusia 55 tahun dan tenaga kerja kontrak merasa 

tidak keberatan dengan tidak diikut sertakannya jaminan hari tua tersebut karena 

mereka telah merasa bahwa hak-hak mereka dalam jaminan sosial telah dipenuhi oleh 

pihak perusahaan. 

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Herwandy, Jurusan Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2009, yang terfokus pada Pelaksanaan Jaminan 
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Sosial Tenaga Kerja di PT. HF. Prima, Studi di Perusahaan Rokok Sangkar Emas, 

Malang. Hasil dari penelitian yang dilakukan Herwandy adalah : 

1. Pelaksanaan pemberian hak cuti haid, cuti hamil, dan melahirkan di 

perusahaan rokok H.F. Prima telah terlaksanakan, tetapi belum sempurna. 

Artinya masih ada jaminan sosial yang belum dilaksanakan. 

2. Bentuk pemberian jaminan pada perusahaan rokok H. F. Prima yang 

terlaksana hanya ada 4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu pemberian 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan. Hanya 

saja untuk pemberian jaminan kesehatan perusahaan H. F. Prima kurang 

sempurna dalam pelaksanaannya. 

3. Bahwa pabrik rokok H. F. Prima masih belum sempurna dalam pelaksanaan 

pemberian jaminan sosial terhadap tenaga kerjanya dan memberikan 

jaminan kesehatan serta pemeliharaan terhadap tenaga kerjanya. 

Ketiga penelitian di atas merupakan rujukan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian, dari ketiga-ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa persamaan antara ketiga penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang meliputi jaminan keselamatan 

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

2. Dari ketiga penelitian di atas pemberian jaminan sosial sudah diberikan 

kepada tenaga kerja, hanya saja masih ada yang belum terlaksanakan. 

Selain itu perbedaan penelitian terletak pada: 

1. Pada penelitian Agus Herianto, Jurusan Psikologi, Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2008 tentang Penerapan Program 

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Unit Pengolahan Susu di KUD Batu. 
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2. Pada penelitian Lilik Rochmawati, Jurusan Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2009 terfokus pada Perlindungan 

Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Ditinjau dari Aspek Pemberian 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Studi di PT Multi Wirajaya Mulia.. 

3. Herwandy, Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang pada 

tahun 2009, yang terfokus pada Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

di PT. HF. Prima, Studi di Perusahaan Rokok Sangkar Emas, Malang. 

4. Peneliti mengambil temaPerlindungan Sosial Terhadap Keselamatan Kerja 

Penambang Belerang Oleh PT Candi Ngrimbi di Kawah Ijen Banyuwangi. 

5. Lokasi penelitian yang berbeda. 

B. Tinjauan Konseptual PerlindunganSosial 

Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas 

jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang 

(dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih 

tinggi (dimensi vertikal). Perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial 

dan jaminan sosial. Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial 

secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi 

sosial, dan jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi 

kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas (Conway, de Haan dkk.; 

2000).  

Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip 

fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus 

mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat 

memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga 
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mereka. Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang 

Layak (ILO, 2012) .  

 

Bagan Sistem Perlindungan Sosial Yang Komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bappenas 2014 

 

 

Menurut Scott (2012), konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih 

berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme 

perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh 

bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang 

terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem 
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intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi 

disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian dunia 

untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan 

sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan 

promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus 

pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan 

sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan6.  

Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja, yang dimana berkaitan 

dengan usaha kemasyarakatan, yang memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan 

mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umunya, dan khususnya 

sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.7Jenis-jenis perlindungan sosial 

adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan Pasar Kerja (labour market policies) 

Kebijakan ini dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan 

mempromosikanberoperasinyahukum penawaran dan permintaan kerja secara 

efisien.Sasaran utama skema ini adalahpopulasi angkatan kerja, baik yang bekerja 

disektor formal maupun informal, para penganggur, maupun setengahmenganggur. 

Kebijakan ini umumnya terdiri dari kebijakan pasar kerja aktifdan pasif. 

Kebijakan pasar kerja aktif mencakup pertukaran tenaga kerja,penciptaan 

kesempatan kerja, peningkatan kapasitas SDM, mediasi antarapemberi dan pencari 

kerja. 

                                                           
6Perlindungan Sosial Di Indonesia:Tantangan Dan Arah Ke Depan. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan 

Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappena.2014.(online)diakses pada 11 januari 2018 
7Hastuti, Endri. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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Kebijakan pasar kerja pasif meliputi perbaikansistem pendidikan, penetapan 

standar upahminimum, pembayaran pesangonbagi yang terkena PHK, tunjangan 

pengangguran, keamanandan keselamatankerja. 

2. Bantuan Sosial (social assistance) 

Bantuan Sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial 

(socialsecurity) yangberupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan 

kesejahteraanyang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak 

memilikipenghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Skema ini umumnya 

diberikankepada orang berdasarkan “test kemiskinan” tanpa memperhatikan 

kontribusisebelumnya, seperti membayar pajak atau premi asuransi.  

Keluarga miskin,penganggur, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, 

orang dengankecacatan fisik danmental, kaum minoritas, yatim-piatu, orang tua 

tunggal,pengungsi, korban bencana alam atau konflik sosial adalah beberapa 

contohkelompok sasaran bantuan sosial. Pelayanan sosial, subsidi tunai atau 

barangseperti Subsidi Langsung Tunai (SLT), kupon makanan (food stamp), 

subsiditemporer seperti tunjangan perumahan, ‘beras miskin’ (Raskin) 

dapatdikategorikan sebagai bantuan sosial. 

3. Asuransi Sosial (social insurance) 

Seperti Bantuan Sosial, Asuransi Sosial juga merupakan satu skema 

jaminansosial. Bedanya,Asuransi Sosial hanya diberikan kepada para peserta 

sesuaidengan kontribusinya berupa premiatau tabungan yang dibayarkannya. 

Asuransikesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransikecelakaan kerja, 

asuransikecacatan,asuransi hari tua, pensiun dan kematian adalah beberapa bentuk 

asuransi socialyang banyak diterapkan di banyak negara. 
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4. Jaring Pengaman Sosial BerbasisMasyarakat (community-based socialsafety nets) 

Dikenal dengan istilah ‘skema mikro dan berbasis wilayah’ (micro and 

areabased schemes),perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasikerentanan 

pada tingkat komunitas. Di Indonesia, misalnya, sejak berabadabad lalu, 

masyarakatnya sudah kaya dengan budaya daninisiatif lokal dalammerespon 

masalah dan kebutuhan rakyat kecil.  

Di perdesaan dan perkotaan,terdapat kelompok arisan, raksa desa, beas 

perelek, siskamling, kelompokpengajian, kelompokdana kematian yang secara 

swadaya, partisipatif,egaliter menyelenggarakan pelayanan sosial. Depsos 

menyebut systemperlindungan sosial lokal ini dengan istilah Wahana 

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).  

Asuransi mikro seperti halnya ASKESOS (Asuransi Kesejahteraan Sosial) 

yang dikembangkan Depsos, asuransipertanian, dan dana sosial (social funds) juga 

dapat dimasukan dalamkategori jaring pengaman sosial berbasis masyarakat. 

5. Perlindungan Anak (child protection) 

Selain struktur penduduk ASEAN berusia muda, persoalan sosial 

yangmenimpa anak-anak jugasemakin serius di kawasan ini. Kasus-kasus seperti 

penelantaran anak (child neglect), pekerja anak (child labour), perlakuan salah 

terhadap anak (child abuse) dan anak jalanan (street children) cenderung 

meningkat.  

Perlindungan anak ditujukan untuk menjaminperkembangan kualitas 

angkatan kerja dimasa depan yang sehat dan 20produktif. Program perlindungan 
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anak mencakup pendidikan anak usia dini,beasiswa, pemberian makanan sehat di 

sekolah, perbaikan gizi dan imunisasianak, dan tunjangan keluarga.821. 

C. Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang 

bertujuan memberi kepastian kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat memngalami kecelakaan 

kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (national social security system) adalah sistem 

penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan 

sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, 

menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.  

Jaminan Sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang 

dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena 

memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, 

kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.9 

1. Dasar Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah 

terbit pada tahun 2004. Undang-undang itu merupakan upaya untuk melakukan 

reformasi di bidang sistem jaminan sosial, oleh karena Indonesia sudah sangat 

tertinggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Apabila UU ini dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya akan mampu meningkatkan 

                                                           
8Suharto, Edi. Kebijakan Perlindungan Sosial. 2006. Hal 8-9. 
9Wijaya, Andika. 2018. Hukum Jaminan Sosial Nasional. Jakarta, Sinar Grafika. 
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kesejahteraan rakyat Indonesia, mengejar ketertinggalan di bidang penyelenggaran 

jaminan sosial, tetapi juga akan berdampak ekonomi dan politik karena setiap 

program jaminan sosial, pada dasarnya merupakan instrumen mobilisasi dana 

masyarakat sehingga mampu membentuk tabungan nasional yang besar.10 

2. Pihak Penyelenggaraam Sistem Jaminan Sosial Nasional 

a. Peran Pemerintah Daerah 

Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan 

program jaminan sosial bagi penduduk di daerah terkait agar sesuai dengan 

ketentuan UU No. 40 Tahun 2004, tetapi juga untuk memenuhi UU No. 32 

Tahun 2004. Hal ini akan diatur bdalam Peraturan Pemerintah yang akan 

diterbitkan untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Peran pemerintah 

daerah yaitu : 

1. Pengawasan penyelenggara program SJSN, agar sesuai dengan ketentuan, 

misalnya standar, kualitas dan tarif, antara lain, pada tingkat daerah dapat 

dibentuk sebuah Badan Pengawas SJSN Daerah. 

2. Menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk “penerima 

bantuan iuran” ataupun masyarakat yang lain. 

3. Penentuan peserta penerima bantuan iuran. 

4. Penyediaan / pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang, misalnya 

sarana kesehatan. 

5. Mengusulkan pemanfaatan / investasi dana SJSN di daerah terkait. 

6. Saran / usul kebijakan penyelenggaraan SJSN.11 

 

                                                           
10Sulastomo. 2008. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Jakarta, Rajawali Pers. Hal 1 
11Ibid. Hal 32-33 



23 
 

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU SJSN, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-undang. 

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (disingkat 

BPJS). Pengertian atas BPJS yang diberikan oleh Pasal 1 angka 6 pada intinya 

memiliki persamaan dengan pengertian yang diberikan oleh UU BPJS, di mana 

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan BPJS sebagai badan hukum yang dibentuk 

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.12 

UU BPJS memiliki asas yang sama dengan asas yang dianut dalam UU 

SJSN. Pasal 2 UU BPJS menentukan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem 

jaminan sosial nasional berdasarkan asas berikut. 

c. Kemanusiaan, yakni asas yang terkait dengan penghargaan terhadap 

martabat manusia. 

d. Manfaat, yakni asas yang bersifat operasional menggambarkan 

pengelolaan yang efisien dan efektif. 

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan asas yang 

bersifat idiil.13 

BPJS sebagai mana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) UU BPJS adalah 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS 

Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 (empat) program, antara lain 

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

jaminan kematian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU BPJS, 

                                                           
12Wijaya, Andika. 2018. Hukum Jaminan Sosial Nasional. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 26 
13Ibid, Hal. 29 
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BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan pada tanggal 1 januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan mulai 

beroperasi menyelenggarakan program jaminan kcelakaan kerja, 

jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian paling lambat 

tanggal 1 Juli 2015.14 

Selama ini pemerintah daerah Banyuwangi sudah mengupayakan PBJS 

Ketenagakerjaan mulai tahun 2013 untuk pekerja tambang kawah ijen. 

Pada kenyataannya adalah pelaksanaan program kerja tersebut baru 

terealisasikan tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program 

dari BPJS Ketenagakerjaan mengalami keterlambatan sehingga 

membuat pekerja tambang belerang memiliki risiko kecelakan kerja. 

3. Jenis-jenis Jaminan Sosial 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang 

dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi 

hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh 

kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka 

perlu adanya Jaminan Kecelakaan Kerja. Mengingat gangguan mental akibat 

kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat 

cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat 

mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa 

bekerja lagi. 

 

b. Jaminan Kematian 

                                                           
14Ibid, Hal 31 
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Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan 

mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada 

kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, 

diperlukan Jaminan Kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik 

dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. 

c. Jaminan Hari Tua 

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu 

bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut menimbulkan kerisauan bagi tenaga 

kerja dan mempengaruhi ketentuan kerja sewaktu mereka masih bekerja, 

terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua 

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan 

atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun 

atau memenuhi persyaratan tertentu. 

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan 

merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena, 

upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan 

jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan 

penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program BPJS Tenaga Kerja. 

Di samping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan 

kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), 

pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). 

Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang 

optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan 
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Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga 

untuk keluarganya15. 

e. Jaminan Pengangguran 

Tujuan utama dari jaminan pengangguran ini adalah membantu tenaga kerja 

yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara sebelum 

mendapatkan pekerjaan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja. Dengan 

demikian setiap hubungan kerja yang menganggur berhak atas tunjangan 

pengangguran hak atas tunjangan pengangguran ini timbul sejak putusnya 

hubungan kerja dan tenaga kerja tidak/belum mendapatkan uang pesangon16. 

 

D. Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasannya 

1. Dasar Hukum Ketenagakerjaan 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan 

bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.17 Selama ini 

fenomena yang terjadi adalah penanganan kecelakaan kerja hanya ditanggung 

ketika pekerja mengalami kecelakaan pada saat itu, padahal bahaya yang sangat 

besar itu terjadi di masa yang akan datang karena jangka panjang dari paparan asap 

dan sulfur belerang sangat berbahaya bagi paru-paru dan kerusakan gigi.  

                                                           
15UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang BPJS Tenaga Kerja. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 45-46 
16Manulang, Sedjung H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta. PT Rineka Cipta. Hal. 

137 
17Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Kemudian dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 

bahwa Pengawasan pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh Pengawas 

Ketenagakerjaan.18 Berdasarkan dari dasar hukum di atas bahwa perlunya 

pengawasan dalam keselamatan kerja pertambangan belerang di Kawah ijen sangat 

diperlukan mengingat dari risiko-risiko yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi 

keselamatan pekerja di PT Candi Ngrimbi. 

a. Pengertian 

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja 

yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun 

waktu yang tidak tertentu. 

Menurut Iman Soepomo, dalam bukunya”Pengantar Hukum Perburuhan”; 

Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan, yang terjadi setelah 

diadakan perjanjian kerja oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan 

kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan di mana 

majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan 

membayar upah. 

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh 

mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya yaitu majikan untuk selama 

waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal1601 a BW/KUH Perdata). 

b. Syarat – syarat Perjanjian Kerja 

Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, maka agar setiap Perjanjian kerja 

yang diadakan itu sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan 

perjanjian itu (antara buruh/tenaga kerja dan majikan). Jadi tidak boleh 

                                                           
18Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Upah. 
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ada suatu paksaan dari salah satu pihak, jika ada paksaan maka perjanjian 

tersebut adalah batal. 

b. Adanya kemampuan/kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian  

c. Suatu hal tertentu, artinya bahwa isi dari perjanjian itu tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umummaupun 

kesusilaan. Isi dari perjanjian kerja adalah hak-hak dan kewajiban tenaga 

kerja serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan. Hak dari si tenaga 

kerja merupakan kewajiban dari si majikan yaitu upah. Sebaliknya apa 

yang merupakan kewajiban tenaga kerja adalah hak dari majikan (yaitu 

pekerjaan, dimana tenaga kerja wajib melakukan pekerjaan dan majikan 

mempekerjakan tenaga kerja). 

 

c. Bentuk Perjanjian Kerja 

Bentuk perjanjian kerja adalah bebas, artinya perjanjian kerja tersebut 

dibuat secara : 

a. Tertulis atau 

b. Lisan/Tidak Tertulis 

Pengecualian: Untuk beberapa perjanjian kerja tertentu seperti Perjanjian kerja 

laut, Perjanjian kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan 

Perjanjian kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara), harus 

dibuat secara tertulis. 

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis lebih menjamin adanya kepastian 

hukum. 

d. Jenis Perjanjian Kerja 

Menurut jenisnya perjanjian kerja dapat dibedakan atas : 
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a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, 

b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini tidak boleh ada masa 

percobaan. Sebaliknya pada perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu 

biasanya ada masa percobaan (selama tiga bulan), yang diberitahukan secara 

tertulis dan kalau tidak diberitahukan secara tertulis maka dianggap tidak ada 

masa percobaan. 

Berakhirnya Perjanjian Kerja/Pemutusan Hubungan Kerja 

Ada beberapa cara yang dapat mengakibatkan berakhirnya/putusnya 

hubungan kerja, yaitu : 

1. Putus demi hukum, 

2. Diputuskan oleh Pengusaha, 

3. Diputuskan oleh pihak Tenaga Kerja, dan 

4. Karena putusan pengadilan19. 

 

e. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Kontrak 

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada 

pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan 

masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga 

kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya 

dan dikembangkan daya gunanya.  

A. Hak Tenaga Kerja Kontrak 

1. Hak Pekerja Kontrak Berkaitan dengan Perjanjian Kerja 

                                                           
19Manulang, Sedjung H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta. PT Rineka Cipta. Hal. 

63-69 
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Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi 

kerja/pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak 

mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya hubungan kerja. 

Dalam perjanjian kerja juga harus jelas apakah hubungan kerja tersebut termasuk 

hubungan kerja untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu 

(PKWTT). 

2. Hak Pekerja Kontrak Berkaitan dengan Upah 

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaanmemberikan pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakandalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepadapekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 

suatu perjanjiankerja,kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Peraturan 

ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah 

terhadap para pekerja karena jenis kelamin, suku, ras, agama danjuga status 

pekerja, misalnya sebagai pekerja kontrak. Hal-hal mengenai upah bisa kita 

lihatpada pasal yang mengatur tentang kebijaksanaan pengupahan dalam UU No. 

13 Tahun2003 mulai pasal 88 s/d 98. Ketentuan-ketentuan soal pengupahan 

tersebut kemudiandiatur secara terinci dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

yaitu KEP.49/MEN/IV/2004.19Pasal 88 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkankebijakan yang tercakup dalam upah pekerja, 

meliputi: 

a. Upah minimum 

b. Upah kerja lembur 

c. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. 
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d. Upah karen amenjalankan hak waktu istirahat kerja 

e. Bentuk dan cara pengupahan 

f. Denda dan pemotongan upah 

g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 

i. Upah untuk pembayaran perseorangan 

j. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan (Pph). 

3. Hak Pekerja Kontrak Berkaitan dengan Jaminan Sosial. 

BPJS Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun1992 

tentang BPJS Tenaga Kerja. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan BPJS 

Tenaga Kerjadimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja 

terhadap risiko sosialekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan 

pekerjaan baik berupa kecelakaankerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. 

Dengan demikian diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja akan terwujud, sehingga 

produktivitas akan semakin meningkat. Disamping itu, program BPJS Tenaga Kerja 

mempunyai beberapa aspek antara lain: 

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal 

bagitenaga kerja beserta keluarganya; 

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan 

tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, 

setiappekerja berhak untuk memperoleh BPJS Tenaga Kerja. Pelaksanaannya 

diatursesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang 

dimaksudadalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang BPJS Tenaga 

Kerja(BPJS Tenaga Kerja). BPJS Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-Undang 
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No. 3 Tahun1992 merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan 

kewajiban dari majikan.  

4. Hak-hak lain Pekerja Kontrak Selama Masa Kontrak 

Mogok Kerja (strike) adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan 

dandilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh 

untukmenghentikan atau memperlambat pekerjaan (pasal 1 angka 23 Undang-Undang 

N0. 13Tahun 2003). Secara yuridis mogok kerja diakui sebagai hak dasar 

pekerja/buruh danserikat pekerja/serikat yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai 

sebagai akibat gagalnya perundingan. Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, hak 

untuk mogok dilindungi sepanjangmogok tersebut dilakukan sesuai prosedur yang 

ditentukan dalam undang-undang. Setiappekerja perlu menyadari bahwa mogok kerja 

yang menyimpang dari ketentuan akanmerugikan pekerja itu sendiri. Pekerja yang 

melakukan mogok kerja secara tidak sah, diklasifikasikan sebagai mangkir. 

B. Kewajiban Tenaga Kerja Kontrak 

Pekerjaan harus dikerjakan sendiri karena melakukan pekerjaan itu bersifat 

kepribadian artinya kerja itu melekat pada diri pribadi, sehingga apabila pekerja/buruh 

meninggal dunia, hubungan kerja berakhir demi hukum. Oleh karena itu, pekerjaan 

itu tidak boleh diwakilkan atau diwariskan.  

Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh atau pekerja diatur 

dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, 1603c, dan 1603d KUHPerdata yang isinya sebagai 

berikut: 

1. Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuanannya 

dengan sebaik-baiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak 

dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh 

kebiasaan. 
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2. Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan ijin majikan ia dapat 

menyuruh orang lain menggantikannya. 

3. Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksanaan pekerjaan dan aturan-aturan yang 

dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh 

atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian 

atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.  

4. Buruh yang tinggal menumpang di rumah majikan wajib berkelakuan menurut tata 

tertib rumah tangga majikan. 

5. Pada umumnya buruh wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang 

dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang 

buruh yang baik. 

Menurut Suratman, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Wajib melakukan prestasi/pekerjaan bagi majikan; 

b. Wajib mematuhi peraturan perusahaan; 

c. Wajib mematuhi perjanjian kerja; 

d. Wajib mematuhi perjanjian perburuhan; 

e. Wajib menjaga rahasia perusahaan; 

f. Wajib mematuhi peraturan majikan; 

g. Wajib memenuhi segala kewajiban selama izin belum diberikan dalam hal ada 

banding yang belum ada putusannya.20 

 

                                                           
20Iqbal,  Muhammad . Konsep Perlindungan  Tenaga Kerja Kontrak Dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 

2003. UIN Ar-Raniry Banda Aceh 
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f. Faktor Pembentuk Budaya Keselamatan Komitmen Manajemen Dalam Bekerja 

Komitmen diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang tertulis, jelas, mudah 

dimengerti, dan diketahui oleh seluruh pekerja. Namun, komitmen tidak hanya dalam 

bentuk kebijakan tertulis saja, butuh dukungan dan upaya nyata dari pihak manajemen 

atau pimpinan untuk membuktikan bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen 

terhadap keselamatan kerja. Upaya nyata tersebut dapat ditunjukkan dengan sikap dan 

segala tindakan yang berhubungan dengan keselamatan kerja (Ramli, 2010). Komitmen 

manajemen dapat dilihat dari sudut pandang pekerja, salah satu cara yang digunakan 

yaitu dengan melihat persepsi pekerja dari komitmen manajemen (O’Toole, 2002). 

Dapat diartikan bahwa manajemen telah berkomitmen terhadap keselamatan kerja, 

mendukung, dan mewujudkannya secara nyata. Hal tersebut ditunjukkan oleh pihak 

manajemen dalam hal perwujudan nyata kebijakan, tersedianya fasilitas, dan sumber 

daya, salah satu contohnya berupa penyediaan perlengkapan alat pelindung diri.  

a. Peraturan dan Prosedur  

Peraturan merupakan suatu hal yang mengikat dan telah disepakati, 

sedangkan prosedur merupakan rangkaian dari suatu tata kerja yang berurutan, 

tahap demi tahap serta jelas menunjukkan jalan atau arus (fl ow) yang harus 

ditempuh dari mana pekerjaan dimulai. Tujuan dari dibentuknya peraturan dan 

prosedur keselamatan kerja yaitu untuk mengendalikan bahaya yang ada di tempat 

kerja, untuk melindungi pekerja dari kemungkinan terjadi kecelakaan, dan untuk 

mengatur perilaku pekerja, sehingga nantinya tercipta budaya keselamatan yang 

baik (Ramli, 2010). Dasar dari budaya keselamatan adalah sikap dan persepsi 

pekerja terhadap keselamatan kerja, yang nantinya menjadi salah satu gambaran 

perilaku pekerja terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur K3 dalam rangka 

mengendalikan sumber potensi bahaya (Ferraro, 2002). 

b. Komunikasi  
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Tujuan dari adanya komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi di 

dalam organisasi, sehingga antara komunikator dengan penerima informasi dapat 

dengan jelas mengerti apa yang diinginkan oleh komunikator terutama tindakan 

apa yang diharapkan oleh organisasi. Komunikasi tersebut dapat berlangsung 

secara satu arah, dua arah, di antara manajer dengan pekerja, pekerja dengan 

pekerja, manajer dengan manajer, atau departemen dengan departemen dengan 

bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak (Cooper, 2001). Komunikasi 

akan menghasilkan persepsi yang nantinya diintepretasikan secara berbeda oleh 

tiap individu. Adanya persepsi berasal dari stimulus-stimulus yang diberikan oleh 

organisasi ketika berkomunikasi dengan pekerja.  

c. Keterlibatan Pekerja Dalam K3 

Keterlibatan pekerja dalam keselamatan kerja tersebut dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, berupa keaktifan pekerja dalam kegiatan K3, memberikan 

masukan mengenai adanya kondisi berbahaya di lingkungan, menjalankan dan 

melaksanakan kegiatan dengan cara yang aman, memberikan masukan dalam 

penyusunan prosedur dan cara kerja aman, dan mengingatkan pekerja lain 

mengenai bahaya K3 (Ramli, 2010).  

d. Lingkungan Sosial Pekerja 

Lingkungan Sosial Pekerja Reason (1997) dalam teori mekanisme 

kecelakaan kerja, menyatakan bahwa terjadinya tindakan tidak aman dikarenakan 

faktor organisasi yang nantinya akan memengaruhi faktor lingkungan sosial 

pekerja. Faktor lingkungan ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses 

kerja secara langsung, seperti tekanan yang berlebihan terhadap jadwal pekerjaan, 

peralatan keselamatan kerja yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dan 

kurangnya pengawasan.  
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Mohammed (2002) mengemukakan pada perusahaan sedapat mungkin 

dibentuk suatu lingkungan kerja kondusif salah satunya budaya tidak saling 

menyalahkan bila terjadi kecelakaan pada pekerja. Budaya K3 merupakan 

kombinasi dari sikap, norma, dan persepsi pekerja terhadap keselamatan kerja 

(Clarke 2000).  

Salah satu cara untuk melihat lingkungan sosial pekerja sebagai faktor 

budaya keselamatan yaitu dengan melihat persepsi pekerja terhadap lingkungan 

sosial pekerja. Dengan adanya lingkungan sosial pekerja yang baik, dampak positif 

yang dapat timbul yaitu terbentuknya kesadaran akan keselamatan di antara 

pekerja. 

e. Perilaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Perilaku menurut Notoatmodjo (1993) merupakan kegiatan internal seperti 

berpikir, persepsi, dan emosi. Dalam kesehatan dan keselamatan kerja, perilaku 

lebih difokuskan pada perilaku tidak aman (unsafe act). Hal ini dikarenakan 

penyebab dasar bagi terjadinya kecelakaan kerja adalah perilaku tidak aman yang 

berupa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia. Perilaku keselamatan kerja 

merupakan hasil dari persepsi pekerja terhadap K3.21 

 

E. Konseptual Kesejahteraan Sosial 

1. Dasar Hukum Kesejahteraan Sosial 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

                                                           
21Suyono, Karina Zain. Hubungan Antara Faktor Pembentuk Budaya Keselamatan Kerja Dengan Behavior. 

Universitas Airlangga Surabaya 
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spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.22 

2. Pengertian Kesejahteraan Sosial 

Menurut Walter Friedlander, kesejahteraan sosial adalah sistem yang 

terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu 

individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. 

Pernyataan tersebut dapat dikaji bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu usaha 

yang diberikan dari sebuah institusi untuk memberikan pelayanan berupa bantuan bagi 

seseorang atau kelompok masyarakat yang segala sesuatu dalam kebutuhan hidupnya 

masih serba kekurangan.Kesejahteraan (sejahtera) mempunyai arti aman sentosa, 

makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan 

sebagainya)23.  

Menurut Suharto (2006), kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat 

makna:  

1. Kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini 

biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai 

kondisi terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmaterial. Midglye 

mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai a condition or state of human 

well-being. Kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia aman dan 

bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat 

tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh 

perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. 

                                                           
22Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 
23W. J. S. Poerwadarminta, 1976 dalam T. Sumargonugroho, 1987. Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial. 

Yogyakarta. PT. Hanindita. Hal 27 
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2. Kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial. Pelayanan sosial umumnya 

mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (sosial security), pelayanan 

kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal 

social services). 

3. Kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial, khususnya diberikan kepada 

orang miskin. 

4. Kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh 

perorangan, lembaga–lembaga sosial, masyarakat maupun badan– badan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan 

pelayanan sosial. 

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, 

antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi 

sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial 

regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi 

perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk 

jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global (Taslim, 

2004)24. 

Kebahagiaan Nasional Bruto (Gross National Happiness) adalah ukuran 

kualitasdan kemapanan hidup yang dikembangkan oleh Pusat Studi Buthan, 

sebuahnegara di benua Asia. Kualitas hidup diukur dengan dimensi yang 

lebihmanusiawi dan komprehensif, tidak hanya didasarkan pada materi 

saja.Kebahagiaan nasional bruto dapat digunakan sebagai ukuran alternatif 

                                                           
24http://digilib.unila.ac.id/23714/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf32w98hAMMik(online). 

Hal 16-17 diakses pada 08 Januari 2018 

http://digilib.unila.ac.id/23714/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf32w98hAMMik
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untukmengukur keberhasilan pembangunan manusia. Ada sembilan ranah 

pengukuranyang kemudian dijabarkan menjadi tiga puluh tiga indikator. Ranah 

pengukurandan indikatornya sebagaimana tersebut di bawah ini (Chalid, 2014) 

1. Kemapanan Psikologis (Psychological Wellbeing) 

a. Kepuasan hidup (Life satisfaction) 

b. Keseimbangan Emosi (Emotional balance) 

c. Spirituality 

2. Kesehatan (Health) 

a. Status kesehatan individu yang dilaporkan (Self-reported healthstatus) 

b. Hari-hari sehat (Healthy days) 

c. Cacat permanen (Long-term disability) 

d. Kesehatan mental (Mental health) 

3. Pendidikan (Education) 

a. Literasi (Literacy) 

b. Kualifikasi pendidikan (Educational qualification) 

c. Pengetahuan (Knowledge) 

d. Nilai (Values) 

4. Kebudayaan (Culture) 

a. Bahasa (Language) 

b. Kemampuan berkesenian (Artisan skills) 

c. Partisipasi sosial-budaya (Socio-cultural participation) 

d. Driglam Namzha 

5. Penggunaan Waktu (Time Use) 

a. Jam kerja (Working hours) 

b. Jam tidur (Sleeping hours) 
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6. Pemerintahan yang baik (Good Governance) 

a. Partisipasi politik (Political participation) 

b. Kebebasan berpolitik (Political freedom) 

c. Pelayanan masyarakat (Service delivery) 

d. Kinerja pemerintah (Government performance) 

7. Kekuatan Komunitas (Community Vitality) 

a. Dukungan sosial (Social support) 

b. Hubungan komunitas (Community relationships) 

c. Keluarga (Family) 

d. Korban kriminal (Victim of crime) 

8. Keanekaragamaan Ekologi dan Kelenturan (Ecological Diversity andResilience) 

a. Polusi (Pollution) 

b. Tanggung jawab lingkungan (Environmental responsibility) 

c. Kehidupan rimba (Wildlife) 

d. Isu perkotaan (Urban issues) 

9. Standar Hidup (Living Standards) 

a. Pendapatan rumah tangga (Household income) 

b. Aset (Assets) 

c. Kualitas perumahan (Housing quality)25 

 

 

 

                                                           
25Ibid, hal 19-22 



41 

Kerangka Pemikiran 

Penambang 

Belerang 

Realita Perlindungan  

sosial dan Keselamatan 

Kerja Belum 

terlasanakan secara 

efektif dan efisien 

 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

 UU No.  40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial

 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan

 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Perusahaan Pemerintah 

Daerah 

Perlindungan Sosial Dan 

Keselamatan Kerja 

Penambang Belerang  

BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan 




