
TUGAS AKHIR MATA KULIAH PERUNDANG-UNDANGAN SOSIAL 

PELAKSANAAN SISTEM K3 DAN JAMSOSTEK 

BAGI BURUH BANGUNAN RUMAH TINGGAL INFORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

M. Hafez Gumay 

(0906519942) 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS INDONESIA 

DEPOK  

2012 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data BPS Agustus 2012 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja 

yang telah bekerja mencapai 110,8 juta pekerja. Dimana dari jumlah tersebut 

sebagian besar bekerja pada sektor informal yakni sebanyak 66,6 juta pekerja 

atau 60,14 persen. Sementara yang bekerja disektor formal sebesar 44,2 juta 

orang atau 36,86 persen dari total seluruhnya1. Dari jumlah pekerja informal 

tersebut didalamnya terdapat para buruh rumah tinggal. 

Permasalah yang kerap dihadapi oleh para pekerja sektor informal adalah 

tidak memiliki jaminan kesehatan maupun keselamatan kerja, tidak terdaftar 

secara resmi, dan sering kali tidak mendapatkan kompensasi apabila mengalami 

sakit ataupun kecelakaan kerja. Khusus buruh rumah tinggal, hal yang menjadi 

perhatian utama adalah tidak adanya kepastian perlindungan bagi mereka baik 

dari adanya Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja maupun adanya Jaminan 

Ketenagakerjaan khususnya jaminan keselamatan kerja. 

Sering sekali ditemukan fakta dilapangan bahwa pekerja konstruksi 

mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaannya baik itu pekerja 

konstruksi formal (bekerja pada kontraktor besar) maupun buruh rumah tinggal 

yang notabene hanya bekerja berdasarkan kesepakatan antara pemilik rumah 

dengan buruh. Dapat dilihat bahwa banyak proyek-proyek pembangunan rumah 

tinggal yang tidak ditangani oleh kontraktor tidak menjalankan Sistem Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja. Hal ini dapat tergambar dengan tidak adanya alat 

pengaman untuk bekerja di ketinggian, platform bekerja diketinggian hanya 

terbuat dari bambu atau kayu seadanya, tidak adanya perlengkapan 

keselamatan minimum seperti helm dan sepatu, serta alat-alat pedukung lain 

seperti penerangan dan rambu-rambu. 

Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya jaminan Keselamatan Kerja 

bagi para buruh rumah tinggal tersebut. Seperti yang diketahui bahwa dalam 
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 Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2012, 

http://www.bps.go.id/brs_file/naker_05nov12.pdf Diakses Pada 11 Desember 2012 Pukul 17:29 
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 

Jamsostek, disebutkan bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan 

sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit 1 

juta rupiah sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program 

Jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero)2. Namun 

didalam kalimat peraturan tersebut masih terdapat celah, yaitu kata “pengusaha” 

dan jumlah minimum pekerja untuk kewajiban mengikutkan pekerja dalam 

program Jamsostek. Pertama, kebanyakan dari para pemberi kerja rumah tinggal 

bukanlah pengusaha namun sang pemilik bangunan itu sendiri sehingga tidak 

dikategorikan sebagai pengusaha. Kedua, banyak dari proyek rumah tinggal 

mempekerjakan buruh harian yang jumlahnya terus berubah sesuai dengan 

kebutuhan tiap tahap pembangunan. Pada tahan awal pembuatan pondasi dan 

kerangka mungkin akan mempekerjakan lebih dari 10 pekerja, namun seiring 

pembangunan jumlah pekerja akan terus dikurangi. 

Ditambah lagi dengan adanya fakta dari data Jamsostek tahun 2007 yang 

menunjukkan bahwa angka kematian akibat kecelakaan kerja ternyata masih 

didominaasi pada bidang konstruksi. Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian 

karena tidak adanya sebuah perlindungan baik dari Sistem Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja yang bersifat preventif dan Jaminan Keselamatan Kerja yang 

bersifat represif bagi para buruh rumah tinggal informal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjabaran singkat diatas dapat  ditemukan beberapa poin 

permasalahan yang penulis jadikan sebagai landasan penulisan makalah ini. 

Rumusan Masalah dalam makalah ini ialah sebagi berikut : 

1. Bagaimana kondisi Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta 

Jaminan Kecelakaan Kerja buruh rumah tinggal informal saat ini? 

2. Bagaimana solusi untuk masalah Sistem Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja serta Jaminan Kecelakaan Kerja buruh rumah tinggal informal 

tersebut? 

 

                                                           
2
 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan 

Jamsostek 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Buruh Bangunan Rumah Tinggal Sebagai Pekerja Sektor Informal 

International Labour Organisation (ILO) sektor informal adalah cara 

melakukan pekerjaan apapun dengan karakteristik mudah dimasuki, bersandar 

pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, beroperasi dalam skala kecil, padat 

karya dan teknologi yang adaptif, memiliki keahlian diluar sistem pendidikan 

formal, tidak terkena langsung regulasi, dan pasarnya yang kompetitif. 

Sementara itu oleh Jamsostek, sektor informal diartikan sebagai Tenaga Kerja 

yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang yang 

berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi 

informal.3 Melihat indikator-indikator ini maka buruh bangunan rumah tinggal 

yang bekerja langsung pada pemilik rumah dan bukan kepada perusahaan 

kontraktor dapat dimasukkan kedalam kategori pekerja pada sektor informal. 

2.2 Kecelakaan Kerja 

 Sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang 

Jamsostek maka pengertian dari kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang 

terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan 

berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan 

yang biasa atau wajar dilalui.4 Kemudian didalam Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 

40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juga dijelaskan bahwa 

kecelakaan kerja adalah kecelakaan 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.5 
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 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 
5
 Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional 

http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=3&id=58


 Secara umum penyebab kecelakaan dibagi menjadi dua6, yaitu : 

 Perilaku pekerja itu sendiri yang menyebabkan dia celaka, misalnya : 

karena kelengahan, ceroboh, rasa kantuk, kelelahan, dan sebagainya. 

Menurut penelitian yang telah banyak dilakukan, 85% dari total 

kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh faktor kesalahan pekerja. 

 Kondisi-kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak aman atau unsafe 

condition, misalnya : lantai yang licin, pencahayaan kurang, cahaya silau, 

mesib yang terbuka, dan sebagainya. 

Lebih lanjut menurut ILO ada beberapa langkah pencegahan terjadinya 

kecelakaan kerja7, yaitu : 

a. Regulasi melalui Peraturan Perundang-undangan 

b. Standarisasi tingkat K3 

c. Inspeksi pelaksanaan K3 

d. Riset teknis, medis, psikologis, dan statistik 

e. Pendidikan dan pelatihan 

f. Persuasi untuk kesadaran K3 bagi tenaga kerja 

g. Asuransi (seperti Jaminan Kecelakaan Kerja) 

h. Penerapan K3 di tempat kerja 

2.3 Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja Buruh Bangunan Rumah 

Tinggal 

Secara umum oleh ILO ILO/WHO Joint safety and Health Committee Sistem 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah8 : 

a. Promosi dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara 

fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan.  

b. Untuk mencegah penurunan kesehatan kesehatan pekerja yang 

disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka.  
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 Mukti Ali, Kecelakaan Kerja, http://www.mukti-tyre.com/2011/03/kecelakaan-

kerja.html Diakses Pada 21 Desember 2012 Pukul 19:39 WIB 
7
 Ibid. 
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 Hendra, Pengantar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 

http://staff.ui.ac.id/internal/132255817/material/IntrotoK3.pdf Diakses Pada 11 Desember 2012 
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c. Melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari 

faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan.  

d. Penempatan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai 

dengan kondisi fisologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan 

kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan 

tugasnya. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa K3 adalah kondisi keselamatan 

yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang 

mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan 

kondisi pekerja. 

 Lebih lanjut menurut Mangkunegara tujuan dari dilaksanakannya Sistem 

K3 adalah sebgai berikut9 : 

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. 

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya 

selektif mungkin. 

c. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

lingkungan atau kondisi kerja. 

d. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja 

Sesuai data ILO pada tahun 2012 telah terjadi 80.000 kasus kecelakaan 

kerja, dimana 70% di antaranya berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur 

hidup10. Selain itu data jumlah tersebut yang paling banyak menelan korban itu 

adalah pekerjaan konstruksi baik formal maupun informal. Oleh karena itu 

dibindang konstruksi K3 merupakan hal yang sangat vital dan tidak dapat 

ditawar-tawar lagi untuk menjamin keselamatan seluruh pekerja.  

Sesungguhnya peraturan mengenai K3 telah ada melalui UU Nomor 1 Tahun 

1970 tentang Keselamatan Kerja, namun dalam UU tersebut tidak secara 

eksplisit tertulis bahwa pemberi kerja dalam hal ini pemilik proyek bangunan 
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rumah tinggal berkewajiban memenuhi sistem K3 dalam pembangunan rumah 

tinggalnya. Sebab dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 masih menitik beratkan K3 

untuk dunia usaha sesuai dengan pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) dimana hanya 

terdapat kata “pengusaha” dan “pengurus” yang dalam hal ini “pengurus” dapat 

diartikan sebagai mandor atau perpanjangan tangan dari “pengusaha” 

dilapangan.11 Sementara para pemilik bangunan rumah tinggal tidak mencari 

bukanlah pengusaha yang membangun untuk mencari keuntungan, namun untuk 

keperluan sendiri. 

 Banyak sekali terdapat dilapangan bahwa dalam pembangunan proyek 

rumah tinggal para buruh rumah tinggal tidak mendapatkan Alat Pelindung Diri 

(APD) yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Padahal pekerjaan 

konstruksi adalah pekerjaan dengan resiko kecelakaan yang tinggi dan 

memerlukan peralatan keselamatan yang memadai diantaranya12 : 

a. Pakaian kerja 

Tujuan pemakaian pakaian kerja adalah melindungi badan manusia 

terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau dapat melukai 

badan. 

b. Sepatu kerja 

Sepatu kerja (safety shoes) merupakan perlindungan terhadap kaki untuk 

mengindari benda-benda tajam. 

c. Helm 

Digunakan untuk pelindung kepala dan sedauh menjadi keharusan bagi 

para pekerja konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai 

peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya. 

d. Sarung tangan 

Tujuan dari penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan 

dari benda-benda tajam dan keras selama menjalankan kegiatan. 

e. Masker 

Pelindung pernapasan sangata diperlukan oleh para pekerja konstruksi 

mengingat lokasi proyek yang sangat berbahaya bagi pernapasan. 
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f. Kacamata kerja 

Kacamata pengaman digunakan untuk perlindungan terhadap mata dari 

debu kayu, batu atau serpihan besi yang bertebangan tertiup angin, 

mengingat partikel-partikel debu yang terkadang tidak terlihat oleh mata. 

g. Sabuk pengaman 

Sudah selayaknya dalam pelaksanaan bangunan gedung bertingkat para 

pekerjanya menggunakan sabuk pengaman. 

h. P3K 

Apabila terjadi kecelakaan kerja baik ringan ataupun berat pada pekerja 

konstruksi, sudah seharusnya dilakukan pertolongan pertama di proyek. 

Selain hal-hal diatas platform kerja diketinggian juga haruslah memadai, tidak 

jarang kecelakaan terjadi akibat ambruknya platform kerja yang digunakan oleh 

buruh rumah tinggal. 

 Pada tahun 2012 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 

Namun lagi-lagi sangat disayangkan didalam Peratiran Pemerintah ini pun masih 

mengulangi kesalahan yang sama dimana hanya terdapat kewajiban bagi 

pengusaha dan perusahaan saja yang harus menjalankan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini tertulis dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa 

pengusaha/perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja diatas 100 

orang atau yang memiliki pekerjaan dengan potensi bahaya yang tinggi wajib 

menjalankan SMK313. Dengan kata lain apabila tidak termasuk kedalam kriteria 

tersebut belumlah terikat dengan kewajiban menjalankan SM3K, dan tentu saja 

belum ada keharusan secara hukum bagi para pemilik proyek pembangunan 

rumah tinggal informal untuk m=turut menjalankan SMK3 ini. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah usaha yang konkrit dalam 

mengimplementasikan K3 pada sektor informal. Masih kurangnya kepedulian 

baik dari sisi pemberi kerja maupun buruh rumah tinggal itu sendiri terhadap 

keselamatan kerja adalah hal yang sangat berbahaya apabila tidak segera dicari 

solusinya. Kurangnya perhatian dan gerakan nyata dari pemerintah dalam 

mengurus K3 pada sektor informal baik itu dalam bentuk regulasi maupun 

kebijakan adalah hal yang sangat disayangkan. Sampai saat ini penerapan K3 
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Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 



disektor informal yang silakukan pemerintah masih bersifat preventif edukatif 

dalam bentuk sosialisasi, pembinaan, dan pemberian buku pedoman K3. Maka 

perlu dibuat sebuah regulasi dan/atau sistem yang dapat menjamin adanya K3 

disetiap proyek konstuksi rumah tinggal informal. 

 

2.4 Jaminan Keselamatan Kerja Buruh Bangunan Rumah Tinggal 

Banyak terjadi kasus dimana ketika ada kecelakaan yang menimpa buruh 

bangunan rumah tinggal baik maka tidak ada kompensasi yang diberikan oleh 

pemilik proyek. Hal ini disebabkan karena sistem hubungan kerja informal yang 

tidak terkadang hanya bersifat “kekeluargaan” dan tidak profesional layaknya 

pekerja konstruksi yang direkrut oleh perusahaan jasa konstruksi besar. 

Biasanya buruh rumah tinggal bekerja pada suatu proyek karena ajakan dari 

kenalannya yang juga buruh bangunan, sehingga pekerjaan ini bersifat musiman 

dan tidak memiliki kontrak kerja yang baku dalam pelaksanaannya. Perbedaan 

diantara keduanya tidak hanya disitu saja, buruh rumah tinggal informal juga 

sering kali tidak mendapatkan K3 yang memadai di tempat kerja mereka, tidak 

seperti rekan-rekannya yang bekerja pada konstruksi besar yang telah 

menerapkan K3 yang memenuhi standar. Hal ini juga yang membuat resiko 

untuk mengalami kecelakaan kerja yang dihadapi oleh buruh rumah tinggal 

semakin membesar. 

Hubungan kerja berupa pemberian jasa yang sifatnya tidak tetap dengan 

pemberi kerja (karena proyek rumah tinggal tidak bersifat permanen dan 

cenderung selesai dalam hitungan bulan) membuat buruh yang mengalami 

kecelakaan kerja atau terganggu kesehatannya karena melakukan pekerjaan 

harus menanggung resiko tersebut secara pribadi. Terkadang memang ada 

pemberi kerja yang ikut memberikan bantuan dan santunan kepada buruh rumah 

tinggal yang mengalami kecelakaan di proyek miliknya, namun biasanya 

jumlahnya tidak seberapa karena kemampuan finansial dari pemberi kerja pun 

terbatas. Sehingga yang paling tepat adalah memiliki jaminan yang bersifat 

asuransi sosial untuk menanggung segala resiko kecelakaan kerja yang mungkin 

terjadi, dan jawaban dari masalah tersebut adalah mengikutsertakan buruh 

rumah tinggal kedalam program asurasnsi, khususnya Jamsostek yang preminya 

dibayarkan oleh pemberi kerja atau ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 



Telah ada sedikit pencerahan untuk masalah ini yaitu dengan 

dikeluarkannya Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Rl  Nomor  :  KEP-

196/MEN/1999 tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  

Kerja  Bagi Tenaga  Harian  Lepas,  Borongan  dan Perjanjian  Kerja  Waktu 

Tertentu pada Sektor Jasa  Konstruksi. Dalam Keputusan Menteri tersebut telah 

diatur bahwa setiap tenaga kerja harian lepas, borongan, maupun perjanjian 

kerja waktu tertentu dengan jangka waktu dibawah tiga bulan wajib diberikan 

Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja, sementara untuk yang diatas 

tiga bulan mendapatkan paket Jamsostek secara penuh14. Namun lagi-lagi dalam 

KEP-196/MEN/1999 kembali tercantum bahwa kewajiban ini hanya 

diperuntukkan bagi jasa konstruksi yang sifatnya adalah usaha (mencari 

keuntungan) sehingga tidak dapat diterapkan kepada proyek bangunan rumah 

tinggal biasa (informal). Apabila regulasi ini juga dapat diterapkan untuk proyek 

bangunan rumah tinggal biasa maka dapat memberikan rasa aman dan nyaman 

bagi para buruh rumah tinggal dalam menjalankan pekerjaannya. 

Sesungguhnya telah ada solusi pasti dalam hal penyediaan Jaminan 

Kecelakaan Kerja bagi para buruh rumah tinggal informal tersebut, yakni melalui 

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mewajibkan SELURUH pekerja baik itu 

formal maupun informal untuk mengikuti program SJSN ini. Selain itu dalam Bab 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, 

pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan 

pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya

 15. Sehingga dalam hal ini pemilik proyek rumah tinggal sebagai pemberi 

kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan para buruh rumah tinggal yang 

dipekerjakannya. 

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diatur bahwa Setiap orang, termasuk 

orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib 
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menjadi Peserta program Jaminan Sosial.16 Hal ini mengisyaratkan bahwa 

kepesertaan dari Sistem Jaminan Ketenagakerjaan ini bersifat menyeluruh 

secara nasional. Kemudian didalam Pasal 19 ayat (4) tertulis Pemerintah 

membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS17, 

sehingga ini menjadi jaminan bagi para buruh rumah tinggal yang kondisi 

ekonominya dalam kategori tidak mampu ataupun sedang tidak bekerja karena 

suatu hal tetap ditanggung oleh Jaminan Sosial ini. Dengan Jaminan 

Ketenagakerjaan yang sifatnya wajib secara nasional ini maka masalah tidak 

adanya Jaminan Kecelakaan Kerja bagi para buruh rumah tinggal dapat teratasi. 

Namun, perlu diingat bahwa sistem seperti ini baru akan berjalan pada 1 Juli 

tahun 2015 sesuai dengan apa yang tercantum didalam ketentuan peralihan UU 

Nomor 24 Tahun 2011. 

Untuk 3 tahun ke depan sampai SJSN telah benar-benar 

diimplementasikan pada tahun 2015 solusi yang konkrit untuk menanggulangi 

masalah ini adalah dengan diintensifkannya program Jamsostek kepesertaan 

perorangan sektor informal. Oleh karena itu merujuk kepada Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2006 tentang Program 

Jaminan Sosial bagi Tenaga kerja di Luar Hubungan Kerja, ada sebuah program 

Jamsostek yang bisa diikuti secara mandiri oleh para buruh rumah tinggal ini 

yaitu Jamsostek sektor informal yang dapat diikuti oleh tenaga kerja diluar 

hubungan kerja secara perseorangan. 

Jamsostek sektor informal ini memiliki program-program yang dapat 

melindungi para pekerja seperti tukang cuci, pedagang, buruh tani, supir taksi, 

tukang ojek, termasuk didalamnya buruh harian lepas seperti buruh rumah 

tinggal. Didalam Jaminan Kecelakaan Kerja Jamsostek terdapat beberapa 

manfaat seperti ditanggungnya biaya pengangkutan tenaga kerja yang 

mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, 

penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat 

tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), 
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Penyelenggara Jaminan Sosial 



biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total 

tetap.18 

Syarat-syarat untuk pendaftaran Jamsostek informal ini pun cukup 

mudah, yaitu : 

 Sukarela 

 Usia maksimal 55 tahun 

 Dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih 

program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta 

 Dapat mendaftar sendiri langsung ke PT Jamsostek (Persero) atau 

mendaftar melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan 

Kerjasama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero) 

Untuk masalah biaya pun sudah cukup terjangkau, apabila calon peserta 

berencana hanya akan mengikut Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian maka hanya perlu menyiapkan dana sebesar 10.400 rupiah tiap 

bulannya. Apabila meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan 

santunan sekitar 54 juta rupiah dan apabila mengalami kecelakaan kerja, maka 

bantuan untuk perawatan akan mencapai 20 juta rupiah19. Bisa dibayangkan 

apabila buruh rumah tinggal harus menanggung dari kocek pribadi tanpa 

bantuan Jamsostek. 

Dibeberapa daerah pun dapat dilihat bahwa kepesertaan Program 

Jamsostek untuk tenaga kerja informal benar-benar didukung oleh Pemerintah 

Daerah Setempat. Sebagai contoh Pemerintah Daerah Purwakarta yang 

menanggung iuran seluruh pekerja informal lewat APBD. Dengan menyisihkan 

5% dari APBD, Pemerintah Daerah Purwakarta sudah menjadi market leader 

bagi pekerja informal. Tidak kurang dari 76.000 pekerja informal telah menjadi 

peserta Jamsostek Program Sektor Informal.20 Dapat dilihat bahwa dengan 

keseriusan dari Pemerintah maka masalah Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

buruh rumah tinggal dapat diatasi. 
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BAB III 

ANALISIS PENELITIAN 

 

Penulis mewawancarai tiga orang buruh konstruksi dimana dua orang yaitu Pak 

Sapta dan Pak Njum adalah buruh bangunan rumah tinggal informal, pada saat 

diwawancara keduanya sedang mengerjakan proyek pembangunan di Jalan Nuh 

Raya No.15, Rawa Belong, Jakarta Barat. Kemudian satu orang yaitu Pak Pardi 

adalah buruh bangunan yang pernah bekerja baik pada rumah tinggal informal 

maupun proyek konstruksi perusahaan (formal), pada saat diwawancara Pak 

Pardi sedang mengerjakan proyek renovasi sebuah rumah tinggal di daerah 

Kemanggisan. 

3.1 Ketersediaan Alat Pelindung Diri 

“Kalau untuk peralatan seperti sepatu boot, kaos, sarung tangan itu udah 

pasti dikasih sama yang punya rumah. Kita gak pernah pake helm 

emang, karena kan bangunan model begini paling tinggi cuma dua lantai.” 

(Pak Njum) 

“Untuk perlengkapan semacam itu kita biasanya dikasih pas awal mau 

mulai kerja. Untuk kerja diketinggian paling permintaan kita adalah 

disediain steger besi atau minimal yang dari bambu. Kalau dikasihnya 

yang dari kayu kaso kita biasanya nolak, karena bahaya, kayu kaso kalo 

patah pasti langsung ambruk semua. Untuk tali pengaman dan helm sih 

kita gak pake.” (Pak Sapta) 

“Sepengalaman saya kerja di perumahan biasa sih yang disediakan itu 

sepatu, sarung tangan, sama masker saja. Untuk helm beberapa ada 

yang kasih, biasanya di perumahan besar seperti di Pondok Indah yang 

pake arsitek. Pas saya kerja di Sudirman (Salah satu gedung perkantoran 

disana : Penulis) itu alatnya lengkap, ada sepatu, sarung tangan, helm, 

sabuk tali pengaman, sama rompi warna terang.” (Pak Pardi) 

 Dapat disimpulkan bahwa untuk ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) 

sudah ada kesadaran yang cukup dari para pemilik bangunan rumah tinggal. 

Namun masih ada yang perlu digarisbawahi yaitu masih kurangnya kelengkapan 

dari Alat Pelindung Diri pada proyek-proyek rumah tinggal, seperti helm dan tali 



pengaman. Walaupun dengan alasan bangunan yang didirikan tidak lebih dari 

dua lantai namun tindakan preventif yang maksimal tetap harus dilakukan, 

karena dalam lingkungan kerja seperti proyek pembangunan setiap resiko 

haruslah diminimalisir. Bayangkan apabila ada batu bata yang jatuh dari lantai 

dua sebuah bangunan dan menimpa kepala salah satu dari pekerja, maka dalam 

hal ini penulis berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk tidak memakai helm 

apabila sedang didalam proyek pembangunan rumah tinggal. 

 Kemudian ketika ditanya mengenai apakah seluruh pekerja selalu 

mengenakan Alat Pelindung Diri yang disediakan atau tidak maka seluruh 

responden mengatakan bahwa itu tergantung dari kesadaran masing-masing 

pekerja. 

“Saya ketika menjadi kepala tukang selalu mengingatkan kepada anak 

buah untuk selalu pake sepatu dan sarung tangan. Setiap mau kerja juga 

selalu saya bilang ke mereka bahwa nyawa itu cuma satu dikasih sama 

Allah, gak ada cadangannya jadi jaga baik-baik.” (Pak Njum) 

“Kalau di proyek-proyek besar selalu ada poster atau tanda di pintu 

masuk dan dibeberapa tempat yang ngingetin untuk selalu pakai alat 

pengaman selama ada di wilayah proyek. Setiap mau mulai jam kerja 

juga selalu ada pengumuman dari satpam lewat speaker yang ngingetin 

untuk hati-hati dan pake pengaman. Tapi tetep aja ada yang suka males 

atau lupa untuk pasang kunci sabuk pengaman di tali pengaman pas 

kerja diketinggian, nah ini yang suka jadi penyebab ada yang jatoh dari 

atas.” (Pak Pardi) 

Kurangnya pengawasan dilapangan untuk selalu memakai alat pengaman 

merupakan kelemahan yang harus dibenahi. Selain itu pada proyek rumah 

tinggal juga sangat kurang akan tanda-tanda dan rambu-rambu yang 

mengingatkan para pekerja untuk selalu menjaga keselamatan. Padahal didalam 

Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dijelaskan bahwa 

bagi pengurus (dalam hal proyek rumah tinggal adalah pemilik langsung ataupun 

mandor) untuk memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan 

dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat 



dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.21 

Hal ini dimaksudkan agar setiap pekerja selalu teringat untuk menggunakan alat 

pengaman dan berhati-hati dalam bekerja. 

 

3.2 Jaminan Kecelakaan Kerja, Kesehatan, dan Kematian 

Dalam bagian ini penulis pertama-tama menanyakan kepada setiap 

responden tentang pengalaman mereka apakah pernah mengalami kecelakaan 

kerja dan bagaimana dengan kompensasinya dan nasib gaji selama tidak bisa 

bekerja. 

“Alhamdulillah saya belum pernah kecelakaan berat, paling yang terakhir 

kali telapak kaki saya robek karena tertimpa batu yang saya bawa. Itu 

juga biaya pengobatannya diganti seluruhnya sama yang punya rumah. 

Uang honor selalu dibayarkan sampai saya bisa kerja lagi” (Pak Njum) 

“Saya pernah jatuh dari lantai dua dan tulang rusuk saya patah. Semua 

biaya pengobatan saya sampai sembuh ditanggung sama yang punya 

rumah. Untuk gaji saya selalu dapat sampai saya sembuh, paling saya 

tidak dapat uang makan harian aja saat itu.” (Pak Sapta) 

“Ketika bekerja di perumahan saya pernah beberapa kali kecelakaan, tapi 

semuanya Alhamdulillah ditanggung sama yang punya rumah. Kalau pas 

bekerja di proyek besar saya diikutkan Jamsostek sama perusahaan. 

Untuk gaji sebagian besar tetap jalan sampai saya bisa balik kerja” (Pak 

Pardi) 

Kemudian untuk menggali lebih jauh penulis bertanya apakah pernah memiliki 

pengalaman sendiri atau teman yang tidak mendapatkan kompensasi ketika 

mereka mengalami kecelakaan kerja. 

“Pernah pada saat saya jadi kepala tukang di Kemanggisan ada anak 

buah saya yang kakinya patah karena jatoh dari lantai dua. Nah itu ibu 

yang punya rumah gak mau nanggung uang pengobatan karena katanya 

itu kesalahan anak buah saya sendiri gara-gara gak hati-hati. Langsung 

saya sama temen-temen semua pas itu protes dan mogok kerja, tapi si 
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ibu tetep kekeuh gak mau bayar. Sampai akhirnya pas kita ancem mau 

lapor kepolisi baru dia mau bayar itu biaya pengobatan.” (Pak Njum) 

“Wah kalau kasus seperti itu memang pinter-pinternya kita buat bisa 

minta pertanggungjawaban dari yang punya rumah. Temen-temen saya 

pernah ngalamin beberapa ketemu sama orang yang gak mau kasih 

biaya pengobatan, atau gak sampe tuntas karena alasannya kemahalan 

dan gak ada uang lagi. Beda kalo saya kerja di proyek kan ada 

Jamsostek jadi kalau ada apa-apa langsung dibawa ke Rumah Sakit.” 

(Pak Pardi) 

Dari penjelasan ini dapat terlihat bahwa memang tidak adanya sebuah 

kepastian bagi para buruh rumah tinggal informal untuk mendapatkan 

kompensasi untuk biaya pengobatan apabila mengalami kecelakaan kerja. 

Semuanya tergantung tanggung jawab dari pemilik rumah dan kemampuan 

finansial para pemilik rumah tentunya. Kemudian mereka juga masih bergantung 

kepada solidaritas sesama pekerja untuk mengadvokasi apabila ada pemilik 

rumah yang tidak mau bertanggung jawab. Tidak adanya kepastian seperti ini 

tentu saja mempengaruhi ketenangan dari para buruh rumah tinggal ketika 

sedang malaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu Jaminan Kecelakaan Kerja 

seperti yang ada didalam Jamsostek sangat dibutuhkan untuk mangatasi 

masalah-masalah seperti yang terjadi ini. 

Untuk masalah Jaminan Kesehatan penulis menanyakan bagaimana 

apabila buruh rumah tinggal sakit ketika sedang bekerja, apakah mendapat 

kompensasi, dan seperti apa bentuk kompensasinya. 

“Kalau sakit ya biasanya disuruh ke puskesmas dan istirahat. Biayanya 

sih ditanggung sama pemilik rumah. Gak jarang juga disuruh pulang dulu 

ke kampung kalo sakit biar istirahat dirumah aja, tapi kan masalahnya 

kalau kita pulang jadi gak dapet uang gaji.” (Pak Njum) 

“Sakit sih jarang ya, paling cuma pegel-pegel aja ya badan. Tapi kalau 

kayak demam meriang gitu biasanya kita disuruh istirahat dulu gak kerja 

sama dibeliin obat. Tapi kalau sakit itu diitungnya kesalahan sendiri jadi 

ya paling dibantu pengobatan tapi gak dapet gaji karena itungannya gak 

kerja.” (Pak Sapta) 



“Kalau saya sakit biasanya disuruh istirahat. Untuk uang pengobatan 

biasanya dikasih tapi ya secukupnya aja buat ke puskesmas paling. 

Untuk gaji ya gak dapet kalau sakit. Kalau di perusahaan saya belum 

pernah ngalamin sakit kebetulan, jadi kurang tahu bagaimana 

penanganannya disana” (Pak Pardi) 

Apabila merujuk kepada Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan maka sesungguhnya pemberi kerja tetap berkewajiban untuk 

memberi gaji kepada pekerja yang sedang tidak dapat melakukan pekerjaan 

dikarenakan sedang sakit.22 Sehingga sesungguhnya para pemilik rumah 

tersebut telah melanggar hak para buruh rumah tinggal tersebut. 

Permasalahan selanjutnya yang penulis tanyakan kepada para 

responden adalah mengenai ada atau tidaknya tunjangan yang diberikan apabila 

seorang buruh rumah tinggal meninggal dunia ketika sedang bekerja. 

“Setahu saya yang diberikan oleh pemilik rumah biasanya adalah biaya, 

kalaupun ada santunan untuk keluarga jumlahnya tidak seberapa. Tapi 

setahu saya yang biasa diberikan ya biaya pemakaman itu.” (Pak Njum) 

“Kalau ada yang meninggal ketika bekerja biasanya yang ditanggung itu 

biaya kirim jenazah ke kampung sama biaya pemakamannya. Untuk 

santunan biasanya ada tapi gak banyak jumlahnya.” (Pak Sapta) 

“Untuk kematian itu yang dikasih sama pemilik rumah uang kirim jenazah 

sama uang pemakaman aja biasanya. Kadang memang ada yang ngasih 

uang lagi buat keluarganya dikampung, tapi ada juga yang gak ngasih. Itu 

tergantung sama yang punya rumah aja. Soalnya kan kadang-kadang 

ada tukang yang belom punya keluarga atau susah dicari keluarganya 

dikampung, jadi yang pasti dibayar ya biaya untuk ngurus 

pemakamannya aja. Buat yang perusahaan saya kurang tahu, padahal 

lumayan sering tuh kejadian ada yang meninggal karena jatoh atau 

ketiban sesuatu di proyek gede.” (Pak Pardi) 

Melihat kenyataan yang terjadi dilapangan menjadi jelas betapa pentingnya 

Jaminan Kematian bagi para buruh rumah tinggal. Apabila merujuk kepada 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program 
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Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka dapat dilihat pada Pasal 22 ayat (1) yang 

berbunyi23 : 

Jaminan Kematian  dibayarkan  kepada  Janda atau Duda atau Anak meliputi: 

a. Santunan  kematian  dibayarkan sekaligus sebesar  Rp 14.200.000,00 

b. Biaya pemakaman  dibayarkan sekaligus  sebesar Rp 2.000.000,00 

c. Santunan  berkala  dibayarkan sebesar  Rp 200.000,00 perbulan selama 

24 bulan atau dibayarkan  dimuka  sekaligus sebesar Rp 4.800.000,00 

atas pilihan Janda atau  Duda  atau  Anak  tenaga kerja yang 

bersangkutan 

Dapat dilihat bahwa Jaminan Kematian seperti yang ada didalam program 

Jamsostek akan sangat membantu bagi para buruh bangunan rumah tinggal 

informal. 

 Pertanyaan yang terakhir penulis ajukan kepada para responden adalah 

apakah mereka mengetahui mengenai adanya program Jamsostek untuk sektor 

informal yang dapat diikuti oleh tenaga kerja diluar hubungan kerja secara 

perseorangan. 

 “Saya gak tahu kalo ada yang seperti itu.” (Pak Njum) 

 “Saya juga gak tahu soal jaminan-jaminan kayak gitu.” (Pak Sapta) 

“Tahu saya, temen saya ada dua orang yang pake jaminan kayak itu. 

Tapi kalau saya paling cuma yang dapet dari perusahaan pas itu aja, gak 

tahu juga masih hidup apa tidak keanggotaannya.” (Pak Pardi) 

Terlihat bahwa pada kenyataannya banyak dari para buruh rumah tinggal 

informal ini, terutama yang sama sekali tidak pernah bekerja di proyek-proyek 

besar, belum mengetahui tentang adanya program Jamsosek Perseorangan. 

Namun setelah dijelaskan mengenai Jamsostek Perseorangan dan ditanya 

mengenai apakah mereka berminat untuk mengikuti program ini, mereka 

menjawa bahwa mereka merasa keadaan yang ada sekarang sudah cukup untuk 

mereka. Menurut mereka mengurus Jamsostek seperti itu cukup sulit dan akan 

merepotkan, sementara keadaan seperti sekarang dimana tanggung jawab 
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 Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
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apabila terjadi kecelakaan kerja ada ditangan pemilik rumah dirasa sudah cukup 

memadai. 

 Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa sangat perlu untuk dilakukan 

sosialisasi akan pentingnya Program Jaminan Sosial Tenga Kerja dan 

manfaatnya, baik bagi buruh rumah tinggal maupun pemilik rumah. Bagi buruh 

rumah tinggal agar terlindungi oleh Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kesehatan, dan Jaminan Kematian yang membuat ketenangan dalam bekerja. 

Dan bagi pemilik rumah agak merasa tenang akan resiko-resiko akibat kerja 

yang dihadapi bisa diperkecil, sebab tidak jarang pemilik rumah memang mau 

bertanggungjawab untuk membantu biaya pengobatan pekerjanya, namun apa 

daya kalau si pemilik rumah pun tidak memiliki cukup uang untuk membantunya. 

 Untuk kedepannya sangat diharapkan agar seluruh pekerja baik disektor 

formal maupun informal dapat terlindungi Jamsostek seluruhnya. Menurut data 

yang ada saat ini masih terdapat sekitar 25 juta tenaga kerja formal dan 60 juta 

tenaga informal (mandiri dan luar hubungan kerja) yang belum menjadi peserta 

Jamsostek.24 Oleh karena itu gerakan untuk membangun kesadaran akan 

pentingnya Jamsostek mutlak sangat diperlukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Sampai saat ini pelaksanaan Sistem K3 bagi buruh bangunan rumah 

tinggal informal masih sangat kurang. Tidak adanya sebuah penerapan 

Sistem Manajemen keselamatan dan Kecelakaan Kerja pada proyek-

proyek pembangunan rumah tinggal secara memadai dan konsisten 

berakibat pada buruh bangunan rumah tinggal harus menghadapi resiko 

kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Tidak adanya regulasi memadai dan 

gerakan nyata dari pemerintah dalam menanggulangi masalah ini 

membuat keadaan tidak kunjung mengalami perbaikan. 

2. Saat ini masih banyak buruh bangunan rumah tinggal informal yang 

belum terlindungi Jaminan Kecelakaan Kerja. Karena tidak memiliki 

hubungan kerja yang tetap dengan pemberi kerja dan sifatnya yang 

“kekeluargaan” maka kebanyakan dari mereka harus menanggung resiko 

kecelakaan kerja secara pribadi apabila tidak ada tanggung jawab dari 

pemilik rumah. Pada prakteknya dilapangan, para buruh bangunan rumah 

tinggal hanya bergantung pada tanggung jawab pemilik rumah ataupun 

advokasi mereka sendiri untuk menuntut tanggung jawab pemilik rumah 

yang tidak memberikan kompensasi. 

4.2 Saran 

1. Solusi untuk permasalahan K3 bagi buruh bangunan rumah tinggal 

adalah dibuatnya sebuah regulasi untuk mewajibkan implementasi sistem 

K3 dimanapun proyek dilaksanakan baik itu formal maupun informal. 

Selain itu pemerintah juga dapat menyediakan Alat Pelindung Diri primer 

seperti helm, sepatu kerja, dan sarung tangan secara gratis kepada buruh 

bangungan rumah tinggal informal sebagai perlengkapan pribadi. Hal ini 

untuk menjamin bahwa setiap pekerja memiliki Alat Pelindung Diri 

mereka masing-masing tanpa harus bergantung kepada pemilik rumah. 

Selain itu harus dibangun kesadaran akan keselamatan diri sendiri ketika 



bekerja, karena tidak jarang kecelakaan kerja terjadi justru karena pekerja 

itu sendiri yang menyepelekan aspek keselamatan. 

2. Solusi untuk permasalah Jaminan Kecelakaan Kerja bagi buruh 

bangunan rumah tinggal adalah mengikutsertakan mereka kedalam 

Program Jamsostek Sektor Informal. Apabila ada kesulitan dalam 

pembayaran iuran maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan 

pembayaran iuran dengan menggunakan APBD. Selain itu perlunya 

dibangun kesadaran bagi seluruh tenaga kerja khususnya tenaga kerja 

informal bahwa mereka dapat ikut serta dalam program Jamsostek 

perseorangan. Karena ternyata banyak dari mereka belum mengetahui 

sama sekali tentang adanya program ini. 
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