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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dan 

faktor  yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja  pada 

CV.Raja Teknik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan program BPJS khususnya Jaminan 

Kecelakaan Kerja di Perusahaan Cv.Raja Teknik belum sepenuhnya berjalan 

sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dimana dalam kurun waktu 

tahun 2009 sampai 2018 perusahaan  telah mengajukan program Jaminan 

Kecelakaan Kerja sebanyak 3 orang dan faktor pendukung dan penghambat, 

peraturan yang sudah memadai, dan pengawasan semakin intensif, dan 

penghambat yang di alami yaitu kurang jujurnya pengusaha dalam melaporkan 

gaji kepada BPJS dan kurang pengetahuan Pekerja tentang Jaminan Sosial. 

Kata Kunci : Jaminan Kecelakaan Kerja, CV. Raja Teknik 

 

WORK ACCIDENT INSURANCE FOR EMPLOYEES SINCE ACT NUMBER 

24 OF 2011 CONCERNING BPJS KETENAGAKERJAAN  (WORKERS 

SOCIAL SECURITY AGENCY) IN CV. RAJA TEKNIK 

ABSTRACT 

The purposes of this study are to find out and understanding the implementations 

and factors which are making influences for enforcement work accident insurance 

for employees in CV. Raja Teknik. The implementation focuses on Act Number 11 

of 2011 concerning BPJS Ketenagakerjaan  (Workers Social Security Agency)  after 

enacted. The work accident insurance implementation for employees in CV. Raja 

is not running well, based on Indonesia Act.  During 2009- 2018, company (CV. 

Raja Teknik) has only proposed Work accident insurance for three employees. 

Moreover, support factors and obstacle factors  are adequate. Support factor on 

supervision is very intensive. But in the obstacle factor, company until know is not 

honest for making report about worker’s salary to BPJS and workers lack 

knowledge about their rights on the work insurance.   
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I. PENDAHULUAN 

 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari integral dari  

pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan  

harkat,martabat,dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual (penjelasan 

umum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan.)1  

Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan: 

“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.” 

 

Jaminan sosial juga sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang telah 

diakui didalam Undang-Undang. Hal  ini tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyebutkan bahwa : 

“Setiap Warga Negara berhak atas Jaminan Sosial yang dibutuhkan 

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.” 

 

Selain itu didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 

Tentang BPJS disebutkan bahwa : 

                                                             
1 Hardijan Rusli, Hukum Ketenaga Kerjaan 2003, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) hlm 

9.  
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“ Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak.” 

 

Selain jaminan sosial pekerja, Pekerja/Buruh harus diberikan upah atau 

imbalan yang seimpal sesuai pkerjaannya. 

 

Dari beberapa program BPJS di atas  khususnya jaminan kecelakaan 

kerja perlu diterapkan disemua perusahaan karena Kecelakaan Kerja dalam 

bekerja sngatlah rawan terjadi kecelakaan kerja bukan hal yang disengaja, 

namun kecelakaan kerja timbul karena lingkungan kerja. 

Kecelakaan Kerja tidak hanya di lingkungan kerja, namun ketika 

Pekerja/Buruh menuju tempat kerja, jika terjadi kecelakaan  di lalu lintas maka 

itu termasuk Kecelakaan Kerja.  

Kecelakaan Kerja merupakan resiko setiap Pekerja,  namun Kecelakaan 

Kerja  sesuatu hal yang tidak dapat diduga, namun Kecelakaan Kerja timbul 

akibat hubungan hukum, dan ketika terjadi Kecelakkaan Kerja maka 

Pekerja/Buruh berhak mendapatkan jaminan Kecelakaan Kerja. 

Begitupula dengan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan program BPJS khsusnya jaminan  kecelaaan kerja, yang diberikan 

perusahaan pada pekerjanya, untuk memberikan rasa aman, dan sebagai 

perlindungan pada saat Pekerja/Buruh melakukan pekerjaannya.berdasarkan 

ilustrasi pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 1.Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Pekerja/Buruh pada CV. Raja Teknik pasca berlakunya Undang-Undang No 24 
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Tahun 2011 Tetang BPJS Ketenagakerjaan? 2. Apakah faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja/Buruh 

pada CV. Raja Teknik Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang 

BPJS ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja yang 

diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan 

jaminan kecelakaan kerja terhadap para pekerja/buruh. Adapun manfaat yang 

ingin di capai yaitu : 1. Manfaat Akademisi (Perguruan tinggi) yakni agar 

Mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah, 

yang nantinya  diharapkan berguna  bagi kepentingan penulisan karya Ilmiah 

yang juga dapat dipergunkan uaha membentuk teori-teori baru dalam 

mengembangkann ilmu. 2. Manfaat Teoritis yakni, ikut serta mengembangan 

konsep-konsep yang menyangkut Hukum Perdata yang terkait dengan 

Pelaksanaan Jaminan kecelakaan kerjaPekerja/Buruh melalui Badan 

Pentyelenggara Jaminann Sosial.3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang 

Ilmu Hukum. Serta untuk menambah bahan kajian teoritis dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, dalam batasan 

pelaku buruh, terutama dibidang Hukum Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif empiris  yaitu metode penelitian hukum 

yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melihat bagaimana 

pelaksanaannya dilapangan yang mana berfungsi untuk melihat hukum dalam 
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arti nyata serta meneliti bagaimana hukum itu berjalan dalam kehidupan 

dimasyarakat yang sebenarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Menurut 

Udang-Undang 2011 Tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan Pada Cv. Raja Teknik 

 

1. Kepesertaan Perusahaan CV. Raja Teknik Menjadi Peserta BPJS 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Khusunya Jaminan Kecelakaan 

Kerja  (JKK). 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  adalah program publik 

yang diberi kewenangan untuk menyelengggarakan progrram jaminan sosial 

ketenagakerjaan adalah berupa  Asuransi Sosial, mekanisme asuransinya 

yang telah diterapkan oleh BPJS Keteanagakerjaan sendiri berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan  yang berlaku. Dan setiap Perusahaan wajib 

mendaftarkan Perusahaannya dan Pekerjanya kepada BPJS, Setiap 

perusahaan harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan 

oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena dalam peraturan tersebut tidak terdapat 

suatu hal yang memberatkan Perusahaan dan Pekerjanya, baik dalam 

besarannya iuran maupun ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut 

pelaksanaan Jaminan Sosial tersebut.  

Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam program BPJS di CV.Raja Teknik 

adalah tiap masih berlaku walaupun pekerja pindah kerja, dengan cara 

Pekerja/Buruh melaporkan kepindahan tempat kerjanya pada BPJS 

Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penerbitan kartu 

peserta ganda untuk satu orang Buruh/Pekerja. 
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2. Jangka Waktu Program BPJS Ketenagakerjaan 

 

Jangka waktu perjanjian Program Jaminan Sosial antara CV. Raja 

Teknik dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah selama  CV. Raja Teknik 

masih tetap aktif, dan selama masih memenuhi syarat untuk tetap menikuti 

program BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Subyek Hukum Dalam Program BPJS 

Pihak-pihak yang terlibat dalam program Jaminan Sosial ini adalah 

BPJS Ketenagakerjaan, sebagai Badan Hukum Publik yang berwenang 

menyelenggarakan program Jaminan Sosial dan CV. Raja Teknik sebagai 

pemberi kerja yang berkewajiban mendaftarkan Perusahaan dan Pekerjanya 

sebagai peserta BPJS.Selain pihak-pihak tersebut diatas ada pihak-pihak  

lain yang terlibat dalam melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja 

yaitu, Pemerintah sebagai pengawas pelaksana program Jaminan Sosial.  

4. Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Khususnya Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) Pada CV. Raja Teknik  

Iuran Jaminan Sosial ditanggung oleh Perusahaan dan bersama 

dengan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan yang ada meskipun 

demikian tidak menjadi persoalan bagi Pekerja/Buruh dalam hal loyalitas 

terhadap Perusahaan karena dengan hal tersebut memberikan 

Pembelajaran/Pengetahuan terhadap Pekerja/Buruh bahwa BPJS 
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Ketenagakerjaan adalah merupakan suatu Jaminan yang melindungi 

kepentingan Pekerja/Buruh tersebut.2 

5. Tata Cara Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dalam 

Pelaksanaannya Di Perusahaan CV. Raja Teknik 

Dengan kesadaran yang tinggi dari pengusaha tentu pengusaha akan 

bertnggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dengan pekerjanya. 

Adapun metode tentang tanggung jawab pengusaha adalah :3 

a.  Pengusaha wajib melaporkan Pekerja/Buruhnya kepada kantor dinas 

tenaga kerja dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan 

Kecelakaan Kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam sejak 

terjadinya kecelakaan kerja. 

6. Hak Dan Kewajiban CV. Raja Teknik Terhadap Program BPJS. 

1. Hak pengusaha dan Perusahaan terhadap program BPJS 

Ketenagakerjaan: 

Mendapat jaminan sebagai mitra BPJS Ketenagakerjaan atas resiko 

sosial dan Mendapat penggantian Jaminan yang menjadi hak 

Pekerja/Buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan atas biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan akibat resiko sosial yang dialami 

Pekerja/Buruh atau keluarganya. 

2. Kewajiban pengusaha/perusahaan terhadap program BPJS 

Ketenagakerjaan: 

                                                             
2Hasil Wawancara Dengan Hamadi (Selaku Supervisor Di CV.Raja Teknik), Pada Hari 

Selasa, Tanggal 16 April 2018  
3 Zaeni Asyhadie. Aspek-Aspek Hokum Jaminan Social Tenaga Kerja, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2008), hlm 65. 
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a. Menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan 

b. Mengadakan dan menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan 

bagi Pekerja/Buruhnya. 

3. Hak Pekerja/Buruh terhadap program BPJS Ketenagakerjaan 

a. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh 

pengusaha 

b. Mendapat Jaminan sesuai dengan haknya sebagai penggantian atas 

resiko-resiko sosial yang dipertanggungkan dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan dan 

4. Kewajiban Perusahaan Terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan 

Memberikan data keterangan yang lengkap dan benar saat 

mendaftar sebagai peserta BPJS dan Memenuhi persyaratan dan mematuhi 

ketentuan yang berlaku dan melakukan pelaporan perpindahan kerja 

apabila pindah kerja ke tempat/perusahaan lain pada BPJS 

Ketenagakerjaan. 

7. Pendaftaran Pekerja/Buruh Sebagai Peserta BPJS Khususnya           

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

Kepesertaan pekerja/buruh terhitung mulai tanggal satu bulan 

berikutnya setelah iuran dibayar lunnas oleh perusahaan/CV.Raja Teknik. 

Kartu tanda peserta akan diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada 

CV.Raja Tteknik setelah 7 hari setelah pembayaran iuran lunas.. 
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B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan 

Kerja Bagi Pekerja/Buruh Pada CV. Raja Teknik Menurut Undang-

Undang No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikuti program BPJS 

Ketenagakerjaan. Namun mengingat kemampuan masyarakat pada umumnya 

dan perusahaan dan khususnya dalam membiayai program dan administrasi, 

maka perusahaan yang wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan adalah 

perusahaan yang memperkerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau 

membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,-  (satu juta rupiah).Selain 

berkewajiban menyelenggarkan program BPJS, maka pengusaha juga 

diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja. Pasal 10 

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menjelaskan 

mengenai fasilitas kesejahtraan baagi pekerja yang berbunyi :  

Ayat (1) 

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, 

pengusaha wajib menyediakan fasilitas keejahteraan.” 

 

Ayat (2) 

“Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran 

kemampuan perusahaan.” 

 

Artinya jelas bahwa program BPJS merupakan bentuk Perlindungan 

Ekonomis dan Perlindungan Sosial. Dikatakan demikian karena program ini 

memberikan perlindunan dalam benttu santunan berupa uang atas 

berkurangnya penghasilan dan perlindumngann dalam bentuk pelayanan dan 
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perawatan atau pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa resiko-resiko 

tertentu. Terlaksananya program BPJS Ketenagakerjaan pada CV.Raja Teknik 

di kota mataram ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaannya, baik yang sifat mendukung maupun penghambat. Faktor-

faktornya antara lain : 

1. Faktor pendukung 

a) Perangkat  hukum yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan 

semakin memadai  

b) Pengawasan Ketenagakerjaan pada Pelaksanaan Program BPJS terus 

ditingkatkan. 

2. Faktor penghambat 

a) Kurang jujurnya pengusaha dalam melaporkan data maupun gaji 

tenagakerjanya.. 

b) Keterlambatan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan 

Keterlamabatan penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh 

perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan alah satu faktor 

yang menyebabkan terhambatnya  kelancaran pelaksanaan BPJS 

Ketenagakerjaan.  
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Setelah meneliti dan melihat kenyataan dilapangan, serta dari seluruh 

uraian dan analisa yang dilakukan terhadap permasalahan didalam skripsi ini  

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :1. Pelaksanaan 

Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) 

Ketenagakerjaan pada CV.Raja Teknik sudah sangat baik,dimana seluruh 

pekerja/buruh yang ada di CV.Raja Teknik tersebut telah didaftarkan ke BPJS 

Ketenagakerjaan, namun bagi siswa/siswi yang magang di CV. Raja Teknik 

tidak didaftarkan ke PBJS Ketenagakerjaan, akan tetapi CV. Raja Teknik akan 

bertanggunng jawab penuh jika siswa/siswi yang mengalami kecelakaan kerja. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, bagi pekerja/buruh CV.Raja Teknik yang 

mengalami kecelakaan kerja telah mendapat manfaat jamminan kecelakaan 

kerja berupa, pelayanan medis dan santunan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 2. Fakor Yang Dapat Mmempengaruhi 

Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Soosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan Pada CV.Raja Teknik antara lain : 

a. Faktor pendukung 

1. Seperangkat hukum yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan 

semakin memadai. 

2. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap ketenagakerjaan 

terhadap pelaksanaan jaminan sosial semakin itinngkatkan. 
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b. Faktor penghambat 

1. Ketidak jujuran pengusaha dalam pelaporan atau besarnya upah 

Pekerja/Buruh yang tidak seuai dengan pemberian upah sebenarnya, 

hal tersebut diilakukan untuk mengurangi jumlah iuran yang diseorkan 

kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Keterlamabatan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sangat 

berperan penting jika ingin Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

karena iuran sangat penting jika terjadi Kecelakaan Kerja. 

Saran-saran 

1. Adapun saran-saran yang penulis coba berikan yaitu : 1. Pelaksanaan 

Jaminan Sosial sudah sangat baik jika Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan 

Kerja di CV.Raja Teknik sudah sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang telah berlaku, maka harus ditingkatkan lagi karena Jaminan 

Sosial adalah hak setiap pekerja tanpa Jaminan Sosial Pekerja/Buruh akan 

bekerja tidak masimal karena mereka kawatir akan mengalami kecelakaan 

kerja nantinya dan agar para pekerja/buruh dapat memperoleh kepastian 

hukum dan kesejahteraaan terkait dengan hak atas Jaminan Sosial , sehingga 

dikemudian hari tidak terjadi masalah atau timbul masalah terkait dengan 

Jaminan Sosial para pekerja dan Pekerja/Buruh memiliki kekuatan hukum 

atas jaminan sosial. 2. Sebaiknya diadakannya sosialisasi terhadap Jaminan 

Sosial khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja/Buruh yang ada 

di CV.Raja Teknik agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan 

kewaibannya. 
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