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Abstract 
 
In	   providing	   protection	   to	   the	   rights	   of	   workers	   /	   laborers	   relating	   to	   work	   norms	  
there	   needs	   to	   be	   a	   process	   of	   democratization	   in	   the	   workplace.	   This	   is	   because	  
democratization	  in	  the	  workplace	  is	  an	  objective	  decision-‐making	  process,	  so	  that	  the	  
policies	   adopted	   democratically,	   are	   expected	   to	   be	   best	   implemented	   by	   decision-‐
makers,	   and	   against	   the	   competent	   institutions	   in	   resolving	   the	   Industrial	   Relations	  
Disputes	   should	   be	   more	   respective	   Against	   various	   labor	   issues	   that	   occur	   so	   that	  
welfare	   for	   workers	   /	   laborers	   can	   be	   done	   with	   the	   best.	   The	   formulation	   of	   this	  
research	   problem	   is:	   1)	   what	   is	   the	   form	   of	   legal	   relationship	   between	   union	   and	  
company,	  2)	  how	  to	  protect	  the	  rights	  of	   trade	  union	  on	  workers'	  rights.	  The	  aims	  of	  
this	   research	   are:	   1)	   to	   know	   the	   form	   of	   legal	   relationship	   between	   union	   and	  
company,	  2)	  to	  know	  the	  form	  of	  protection	  of	  the	  rights	  of	  the	  union	  on	  the	  rights	  of	  
the	  workers.	  
	  
Key	  word	  :	  Workers,	  Labor,	  Welfare 
 
Abstrak 
 
Kata Kunci:  
Dalam memberikan perlindungan terhadap hakhak pekerja/buruh yang berkaitan 
dengan norma kerja perlu adanya proses demokratisasi di tempat kerja. Hal ini 
disebabkan demokratisasi di tempat kerja merupakan suatu proses pengambilan 
keputusan yang obyektif, sehingga kebijakan yang diambil secara demokratis, 
diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pengambil 
keputusan, dan terhadap lembaga-lembaga yang berwenang didalam 
menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial hendaknya lebih respektif lagi 
terhadap berbagai permasalahan perburuhan yang terjadi sehingga kesejahteraan 
bagi pekerja/buruh dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Rumusan masalah 
penelitian ini adalah : 1) bagaimana bentuk hubungan hukum antara serikat pekerja 
dengan perusahaan., 2) bagaimana bentuk perlindungan hak-hak dari serikat pekerja 
terhadap hak-hak pekerja. Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui bentuk 
hubungan hukum antara serikat pekerja dengan perusahaan, 2) untuk mengetahui bentuk 
perlindungan hak-hak dari serikat pekerja terhadap hak-hak pekerja. 
 
Kata Kunci : Pekerja, Perburuhan, Kesejahteraan 
 
Pendahuluan 

Dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan 
dijelaskan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 
atau imbalan dalam bentuk lain.. Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun 
karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai 
pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan 
Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada 
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buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya 
sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama 
merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh 
pekerja maupun pengusaha di Indonesia.1 Kebebasan berserikat yang diinginkan oleh 
para pekerja dalam serikat pekerja tidak diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia 
dengan begitu saja, namun timbul karena adanya perkembangan gerakan buruh di 
Indonesia sejak zaman penjajahan hingga keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, 
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Efektif tidaknya undang-undang tersebut dalam 
praktek berpulang kembali kepada bargaining position organisasi buruh itu sendiri. Sejak 
beberapa dekade, kebebasan berorganisasi bagi para buruh, telah dipasung. Terpasungnya 
organisasi buruh di Indonesia ini berdampak luas termasuk tumpulnya suara buruh dalam 
usahanya meningkatkan kesejahteraan.  

Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja/buruh ada beberapa pilar yang sangat 
berperan dalam penegakan serta melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam mewujudkan 
kesejahteraannya. Salah satu pilar itu adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh. 
Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, 
pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya. Kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi 
juga dituangkan dalam Konvensi ILO No. 87 Tahun 1956 (Freedom Of Association and 
Protection Of The Right to Organise) dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya 
melalui Keppres No. 83 tahun 1998: pasal (2) Para Pekerja dan Pengusaha, tanpa 
perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-
masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa 
pengaruh pihak lain; pasal (4) Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan 
atau dilarang kegiatannya oleh penguasa administratif. Dalam undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 di jelaskan pada pasal 102, 103 dan 104. 
 
Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah penelitian maka dapat dirumuskan : 1) bagaimana bentuk 
hubungan hukum antara serikat pekerja dengan perusahaan., 2) bagaimana bentuk 
perlindungan hak-hak dari serikat pekerja terhadap hak-hak pekerja. 

 
Tujuan dan Manfaat 
 Tujuan penelitian adalah :1) untuk mengetahui bentuk hubungan hukum antara 
serikat pekerja dengan perusahaan, 2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hak-hak 
dari serikat pekerja terhadap hak-hak pekerja. 

 
Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan 
normatif disini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. Teknik yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah normative 
kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isu hukum merujuk kepada ketentun-
ketentuan Hukum tentang serikat pekerja/buruh. 
 
Kajian Teori 
Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi 
setelah adanya perjanjian kerja. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 
hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja yang mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh	  
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demikian, jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 
pengusaha dan pekerja/buruh.2 Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja 
sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara 
pekerja dengan pengusaha.  
 
Tinjauan Serikat Pekerja 
 Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang 
Serikat Pekerja/Buruh, yaitu :3 1) serikat pekerja/ serikat buruh, federasi and konfederasi 
serikat pekerja/ serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan 
kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/ buruh dan 
keluarganya, 2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat 
pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh mempunyai 
fungsi :a) sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian 
perselisihan industrial; b) sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di 
bidang ketenagakerjaan seseuai dengan tingkatannya; c) sebagai sarana menciptakan 
hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengabn peraturan 
perundang-undangan; d) sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak 
dan kepentingan anggotanya; e) sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab 
pemogokan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f) 
sebagai wakil pekerja/ buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.  

Subyek hukum dalam hubungan industrial pada dasarnya yang terpenting adalah 
buruh dan majikan. Disamping itu mengingat hubungan industrial itu terjadi di dalam 
masyarakat maka subyek hukum hubungan industrial mendapat perluasan meliputi juga 
masyarakat dan pemerintah. Serikat pekerja/ buruh adalah wakil buruh dalam perusahaan. 
Sebagai wakil buruh yang sah maka ia mempunyai kedudukan sebagi subyek hukum 
dalam hubungan industrial yang mandiri. Pemerintah mempunyai andil pula sebagai 
subyek hukum dalam hubungan industrial dalam arti perwujudannya dalam tiga fungsi 
pokok pemerintah yaitu mengatur, membina dan mengawasi. Masyarakat menjadi subyek 
hukum hubungan industrial sebagai akibat perluasan karena bagaimanapun juga 
hubungan industrial itu akan berdampak bagi masyarakat sekitar lokasi hubungan 
industrial itu berlangsung atau masyarakat dalam arti skala nasional. Dampak itu dapat 
positif atau negatif. Mempunyai dampak positif apabila hubungan industrial itu berjalan 
dengan baik dan tercapai tujuannya. Sebaliknya akan berdampak negatih apabila 
hubungan industrial itu gagal mencapai tujuannya. 
 
Tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Untuk melindungi tenaga kerja, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 4. 
 
Pasal 102 dijelaskan  
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan 
kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan 
penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; 2). 
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, 
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara 
demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT RajaGraFindo Persada, Jakarta Hal.61 
3 Indonesia, Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 21 Tahun 2000, LN. No. 131 Tahun 2000, 

Ps. 28 
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perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya; dan 3). 
Dalam melaksankan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya 
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas 
lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, 
dan berkeadilan. 
 
Pasal 103  
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana : a). serikat pekerja/serikat buruh; b). 
organisasi pengusaha;c). lembaga kerja sama bipartit; d). lembaga kerja sama tripartit; e). 
peraturan perusahaan; f). perjanjian kerja bersama; g). peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan; dan h). lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  
 
Pasal 104 :  
1). Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh; 2). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat 
pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta 
mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk cara mogok; 3). Besarnya dan 
tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang 
bersangkutan. 
 
Analisa dan Pembahasan 
Bentuk Hubungan Hukum Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan  

Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau 
berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa pelayanan jasa disuatu perusahaan. 
Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-
pihak tersebut sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dengan demikian 
pembinaan hubungan industrial merupakan bagian atau salah satu aspek dari manajemen 
sumber daya manusia. Pengangkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan pertumbuhan 
ekonomi dilakukan dalam rangka mengangkat derajat nila-nilai kemanusiaan. Untuk itu 
penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan PHK di perusahaan 
merupakan persoalan yang penting dan mendasar. Dalam rangka untuk menjamin 
terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha bagi pekerja.buruh dan pengusaha maka 
adanya sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif, efisien, dan 
cepat perlu secara terus menerus diupayakan seoptimal mungkin. 

Dibidang peserikatan pekerja (Serikat Pekerja) visi dan misi itu jelas dinyatakan 
dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam 
pengertian sebagai berikut : 

“Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk 
pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, 
terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela 
serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya.” Hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 
Ketenagakerjaan”) adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku 
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 
pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 103 Undang-Undang 
Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah :1) serikat  
 
4 Surayin, 2004, Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,Yrama Widya, Bandung 
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pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, 
oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang 
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna 
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta 
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, 2) organisasi pengusaha. 
Mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau 
asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil 
pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan Pemerintah 
dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi 
pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat 
lokal sampai ke tingkat kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional, 3) 
lembaga kerja sama bipartite. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan 
konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu 
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang 
sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur 
pekerja/buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang 
pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit, 4) lembaga kerja 
sama tripartite. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan 
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur 
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Lembaga Kerja sama 
Tripartit terdiri dari: a) lembaga kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan 
Kabupataen/Kota; dan b) lembaga kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat 
peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang 
ditunjuk; 5) perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat 
buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak; 6) Peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama 
bekerja dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan 
istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial dan lain-lain; 7) 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan 
melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian 
dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, 
maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan 
Hubungan Industrial. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja 
/ Serikata Buruh bahwa :  

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat 
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”.“Serikat pekerja/serikat buruh di 
perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh 
di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan”. “Serikat pekerja/serikat buruh di luar 
perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh 
yang tidak bekerja di perusahaan.”“Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah 
gabungan serikat pekerja/serikat buruh.” “Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh 
adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh”. 
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Dengan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui 
Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998. dimulailah babak baru dalam 
berorganisasi di kalangan pekerja/buruh di Indonesia. Ratifikasi tersebut menanamkan 
fondasi yang teguh bagi demokratisasi gerakan pekerja/buruh, sejalan dengan tuntutan 
reformasi di segala bidang kegiatan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu langkah 
reformasi bidang Hubungan Industrial dan sejalan pula dengan ratifikasi konvensi ILO 
tersebut, maka negara Indonesia telah mengundangkan Undang-undang Nomor 21 tahun 
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 4 Agustus 2000. 
 
Bentuk Perlindungan Hak-Hak Dari Serikat Pekerja Terhadap Hak-Hak Pekerja 

Umumnya pekerja secara individual berada dalam pisisi lemah dalam 
memperjuangkan hak-haknya, dengan menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh akan meningkatkan bargaining baik secara individu maupun keseluruhan. 
Serikat pekerja/serikat buruh dapat mengawasi (control) pelaksanaan hak-hak 
pekerja di perusahaan. Belakangan ini setelah diundangkannya Undang-Undang 
No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pertumbuhan serikat 
pekerja/serikat buruh sedemikan suburnya (pluralistis), sehingga sangat 
menyulitkan bagi pekerja/buruh memilih serikat pekerja/serikat buruh yang betul-
betul indenpenden dan konsisten membela dan memperjuangkan hak pekerja. 
Dengan berat hati harus diakui bahwa saat ini banyak serikat pekerja/serikat buruh 
yang tidak dengan tulus dan konsisten membela hak pekerja/buruh, terutama 
serikat pekerja/serikat buruh di tingkat federasi atau konfederasi. Serikat 
pekerja/serikat buruh yang tidak konsisten berjuang dan membela hak 
pekerja/buruh anggotanya dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : pertama : 
pengurusnya tidak mempunyai pekerjaan/usaha permanent sehingga menjadikan 
serikat pekerja/serikat buruh sebagai tempat mencari pekerjaan melalui pembelaan 
dengan memperoleh jasa (fee) dari hasil pembelaannya, kedua : cenderung tidak 
mengindahkan prosedur hukum yang berlaku, demi tercapai ambisi pribadi, ketiga 
: tidak memahami peraturan substansil dan prosedural , keempat : tidak 
memberikan up grading kepada anggotanya. Serikat pekerja/serikat buruh harus 
juga memahami tugas dan fungsinya dan mengartikulasikannya dengan benar. 
Membela dan memperjuangkan hak anggota tidak harus mengganggu hak orang 
lain apabila melanggar peraturan. Kita lihat banyak serikat pekerja/serikat buruh 
dalam melakukan pembelaan cenderung melanggar ketentuan UU No.18 Tahun 
2003 tentang Advokat. Serikat pekerja/serikat buruh seakan-akan menjadi 
pembela hak pekerja/buruh namun telah menjalankan tugas dan wewenang 
sebagai seorang Advokat. 

Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2000 dijabarkan apa yang menjadi 
tujuan serikat pekerja/ serikat buruh yaitu guna memberikan perlindungan, 
pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak 
bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Peran serikat buruh dalam menyuarakan 
aspirasi dan partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya termasuk hak atas 
pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan mengandung arti bahwa individu 
atau kelompok akan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan hak berserikat 
yang terjamin. Secara konseptual maka melalui serikat pekerja/serikat buruh 
diharapkan bahwa : 1) dapat berpartisipasi secara efektif dalam perumusan 
kebijaksanaan dan keputusan serta pelaksanaannya baik di tingkat lokal maupun 
nasional. sehingga aspirasi mereka benar-benar diperhatikan, 2) merumuskan dan 
melakukan tugas ekonomi, sosial, politik dan budaya atas dasar pilihan sendiri 
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berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan guna memperbaiki standard dan 
kualitas kehidupan mereka serta melestarikan dan mengembangkan 
kebudayaannya, 3) berpartisipasi dalam memantau dan meninjau kembali proses 
pembangunan. Adapun implikasi dari adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah:1) bagi badan pemerintah di 
bidang perburuhan tingkat nasional dan propinsi: administrasi peraturan termasuk: 
penerimaan surat pemberitahuan tentang pembentukan serikat; memastikan 
dipenuhinya persyaratan pendaftaran oleh serikat; mengeluarkan nomor 
pendaftaran; serta menyimpan dan memperbaharui data-data pendaftaran serikat., 
2) bagi pekerja dan serikat: memahami hak dan kewajibannya sehubungan dengan 
surat pemberitahuan; mengembangkan AD/ART organisasi; administrasi dan 
laporan keuangan yang tepat; dan peran serikat dalam mewakili anggota membuat 
PKB dan menyelesaikan perselisihan industrial, 3) untuk pengusaha: memahami 
kewajiban mereka untuk tidak ikut campur dalam pembentukan atau 
pengoperasian serikat, ataupun melakukan tindakan diskriminasi terhadap anggota 
dan pengurus serikat, dan untuk berhubungan dengan serikat-serikat yang baru 
dalam setiap masalah industrial dan perundingan.  

Dalam hubungan industrial di tingkat perusahaan, banyak lembaga yang 
dapat dijadikan sarana untuk membangun kerja sama. Dua di antaranya yang 
terpenting adalah membentuk lembaga kerja sama Bipartit dan membuat 
perjanjian kerja bersama (PKB) tentunya dengan anggapan di perusahaan telah 
berdiri serikat pekerja. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah suatu badan pada 
tingkat perusahaan atau unit produksi dibentuk oleh pekerja bersama-sama dengan 
pengusaha. Anggota Bipartit ditunjuk berdasar kesepakatan dan keahlian. 
Lembaga Bipartiti merupakan forum konsultasi, komunikasi, dan musyawarah 
dengan tugas utama sebagai media penerapan hubungan industrial dalam praktik 
kehidupan kinerja sehari-hari, khususnya dalam kaitan upaya untuk meningkatkan 
produktivitas kerja, ketenangan kerja dan usaha, serta peningkatan partisipasi 
pekerja dalam penetapan kerja. Perjanjian Kerja Bersama merupakan 
kelembagaan partisipasi yang berorientasi pada usaha-usaha untuk melestarikan 
dan mengembangkan keserasian hubungan kerja, usaha dan kesejahteraan 
bersama. Berdasarkan peran yang diharapkan dari perjanjina kerja bersama 
tersebut.organisasi pekerja dan pengusaha/organisasi pengusaha dalam menyusun 
secara bersama-sama syarat-syarat kerja harus melandaskan ciri pada sikap-sikap 
keterbukaan yang berorientasi ke depan, kekeluargaan, gotong royong, 
musyawarah dan mufakat, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian 
yang telah dibuat. Pengupahan yang adil dan layak adalah pengupahan yang 
mampu menghargai seseorang karena prestasi dan pengabdiannya terhadap 
perusahaan. Upah yang adil adalah upah yang diberikan dengan memperhatikan 
pendidikan, pengalaman dan keterampilan seorang pekerja. Adapun upah yang 
layak adalah upah yang dapat memberikan jaminan kepastian hidup dalam 
memenuhi kebutuhan pekerja beserta seluruh keluarganya, baik kebutuhan materil 
maupun spritual. Pendidikan dan latihan, hubungan industrial tidak saja 
memerlukan perubahan sikap mental maupun sikap sosial para pelakunya, tetapi 
juga pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan teknis dan manajemen 
perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin siap bersaing di pasar bebas 
harus pula menyiapkan konsepsi pendidikan dan latihan seumur hidup di 
perusahannya. Membangun komunikasi,  komunikasi membangun perkembangan 
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motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, 
bagaimana mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki 
kinerja guna memperbaiki kualitas kerja.  

Apabila unsur-unsur ketahanan perusahaan telah berjalan dengan baik, hal 
itu akan dapat mencegah gejolak sosial. Tujuan utama hubungan industria, ingin 
menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Hubungan 
yang harmonis dan berkesinambungan, akan menyingkirkan jauh-jauh konsep 
perimbangan atau pertentangan. Selanjutnya yang akan ditumbuhkembangkan 
adalah hubungan industrial yang ingin meningkatkan produktivitas, sikap 
kebersamaan, kepatutan, dan rasa keadilan. Dengan demikian para pihak tidak 
akan saling bermusuhan dalam berproduksi, tetap saling menghormati, saling 
mengerti hal dan kewajiban dalam proses produksi, dan saling membantu untuk 
meningkatkan nilai tambah perusahaan, dalam menghadapi persaingan bebas. 
Dalam perjanjian kerja bersama yang ada pembeahasan tentang keluh kesah dan 
perselisihan ketenagakerjaan dijelaskan : 1) setiap keluhan dan pengaduan 
seorang pegawai pertama- tama harus diselesaikan dan dibicarakan dengan atasan 
yang bersangkutan, yang melayani dan mengurusnya dalam batas waktu 1 ( satu ) 
minggu untuk mendapatkan suatu penyelesaian, 2) bila penyelesaian belum 
memuaskan, maka dengan persetujuan dan sepengetahuan atasan langsungnya 
pegawai tersebut dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada atasan 
tidak langsung yang akan melayani dan mengurusnya dalam batas waktu satu 
minggu untuk mendapatkan penyelesaian dengan tidak menutup kemungkinan 
didampingi oleh pengurus SP, 3) bila ternyata penyelesaian masih dianggap 
kurang memuaskan, maka pegawai dengan adanya persetujuan dan sepengetahuan 
dari atasan tidak langsung dapat langsung meneruskan keluhan dan pengaduannya 
secara tertulis kepada kepala seksi Human Resource Departement (HRD) dan 
hukum untuk diselesaikan lebih lanjut, dengan tidak menutup kemungkinan 
didampingi oleh pengurus Serikat Pekerja (SP), 4) apabila ternyata masih belum 
dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka pegawai yang bersangkutan 
dapat meningkatakan persoalanya antara serikat pegawai dengan top manajemen 
perusahan yang dalam hal ini persoalan tersebut akan dibicarakan dan 
diselesaikan dengan perundingan biparti, 5) apabila upaya secara biparti tersebut 
tidak memperoleh kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat diteruskan kepada 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 
Dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang ada, telah memuat semua ketentuan 
tentang perlindungan, dalam perjanjian kerja pada pasal 17 hingga pasal 24, 
sedangkan tentang gaji di jelaskan pada pasal 25 sampai pasal 31, Bentuk 
perlindungan lainya bagi pekerja juga diatur dalam pasal 56 sedangkan an dalam 
perlindungan kesehatan diatur tentang BPJS Ketenagakerjaan.  Dari uraian 
penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa dalam perjanjian kerja bersama telah 
memuat semua ketentuan tentang perlindungan hukum bagi pekerja. 
 
Simpulan 
 Berdasarkan uraian pemasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk 
perjanjian kerjabersama, telah mengacu pada peraturan perundangan yang 
berlaku, didalam perjanjian kerja bersama yang ada, telah memberikan tempat 
bagi serikat pekerja untuk ikut bersama ketentuan tentang serikat pekerja, dalam 
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perjanjian kerja bersama juga mengatur semua ketentuan tentang ketenagakerjaan, 
mulai dari hak dan kewajiban top manager, serikat pekerja dan pekerja, selain itu 
dalam perjanjian kerja bersama tersebut juga dijelaskan tugas dan fungsu serikat 
pekerja. 
 Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh serikat pekerja 
dapat bersifat menyeluruh, selam perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan 
undang-undang dan peraturan yang ada. Dalam perjanjian kerja bersama, telah 
memuat semua ketentuan tentang perlindungan, dalam perjanjian kerja tentang 
Pengakuan dan Jaminan, dalam tata tertib dan displin juga dijelaskna pada Pasal 
17 hingga pasal 24, sedangkan tentang gaji di jelaskan pada pasal 25 sampai pasal 
31, Bentuk perlindungan lainya bagi pekerja juga diatur dalam pasal 56, juga 
terdapat tentang pembebasan dari kewajiban bekerja, sedangkan dalam 
perlindungan kesehatan diatur tentang BPJS ketenagakerjaan. Dari uraian 
penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa dalam perjanjian kerja bersama yang 
ada telah memuat semua ketentuan tentang perlindungan hukum bagi pekerja. 
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Abstract 
 
The	   triggering	   factor	   for	   workers	   /	   laborers	   to	   take	   a	   strike	   action	   is	   due	   to	   some	  
company	   rules	   that	   are	   still	   not	   in	   accordance	   with	   the	   regulations	   issued	   by	   the	  
government.	  Working	  strikes	  by	  workers	  /	  laborers	  also	  occur	  due	  to	  the	  existence	  of	  
companies	  that	  have	  not	  applied	  the	  wage	  according	  to	  the	  Minimum	  Wage	  Regional	  
(UMR)	  and	  welfare	   in	  accordance	  with	  PT.	   Jamsostek.	  However,	  sometimes	  the	  strike	  
occurs	  not	  in	  accordance	  with	  the	  requirements	  of	  the	  law.	  The	  situation	  of	  the	  actions	  
of	   the	   workers	   /	   laborers	   sometimes	   tends	   to	   be	   vulnerable	   and	   potentially	   to	   the	  
demonstration	  of	  anarchism.	  The	  anarchist-‐prone	  labor	  act	   is	  contrary	  to	  the	  Law	  of	  
Law	   Number	   13	   Year	   2003	   concerning	   Manpower,	   Decision	   of	   the	   Minister	   of	  
Manpower	  and	  Transmigration	  of	  the	  Republic	  of	  Indonesia	  Number:	  KEP.232	  /	  MEN	  /	  
2003	  About	   the	  Legal	  Effect	  of	  Unlawful	  Strike,	  Criminal	   (KUHP),	  as	  well	  as	   the	  Civil	  
Code	   (KUHP	  Civil	   Code),	   and	   the	  workers	  may	  be	  prosecuted	   for	   its	   harmful	   actions.	  
Mechanisms	   for	   the	   settlement	   of	   industrial	   relations	   disputes	   in	   Indonesia	   use	   Law	  
Number	  22	  Year	  1957	  on	  Settlement	  of	  labor	  disputes	  which	  are	  subsequently	  revoked	  
and	  superseded	  by	  Law	  No.	  2	  of	  2004	  on	  Industrial	  Relations	  Dispute	  Settlement	  which	  
became	   effective	   on	   14	   January	   2006.	   In	   Law	  No.	   2	   of	   2004	   on	   Industrial	   Relations	  
Dispute	   Settlement	   determined	   that	   Industrial	   Relations	   Dispute	   Settlement	   must	  
always	  be	  preceded	  by	  a	  consensus	  settlement	  between	  the	  conflict	  parties	   (bipartite	  
settlement).	  The	  formulation	  of	  the	  problem	  in	  this	  research	  is	  1)	  whether	  the	  factors	  
causing	   employees	   /	   laborers	   to	   strike,	   2)	   whether	   the	   strike	   can	   be	   justified.	   The	  
objectives	  to	  be	  achieved	  in	  the	  research	  are	  as	  follows:	  1)	  to	  know	  or	  understand	  the	  
factors	   that	   cause	   the	   employees	   /	   laborers	   to	   strike,	   2)	   to	   know	  and	   understand	   in	  
terms	  of	  what	   the	  strike	  can	  be	   justified.	  The	  research	  approach	  method	  used	   in	   this	  
research	   is	   the	   Juridical	   Normative	   method,	   that	   is	   by	   searching	   the	   data	   used	   by	  
holding	   on	   to	   the	   juridical	   aspects	   seen	   from	   the	   principle	   of	   law,	   referring	   to	   Law	  
Number	   13	   Year	   2003	   About	   Manpower.	   Location	   Research	   at	   the	   Office	   of	   Social	  
Labor,	  Population	  and	  Civil	  Records	  of	  Tuban	  Regency.	  
	  
Key	  word	  :	  Strike,	  Company,	  Constituion	  
 
Abstrak 
Faktor pemicu bagi pekerja/buruh untuk melakukan aksi mogok kerja disebabkan karena 
adanya beberapa aturan perusahaan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. Mogok kerja oleh para pekerja/buruh juga banyak terjadi 
karena adanya perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai Upah Minimum Regional 
(UMR) maupun kesejahteraan sesuai dengan PT. Jamsostek. Namun adakalanya 
peristiwa mogok tersebut terjadi tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang 
undang. Situasi aksi-aksi yang dilakukan oleh pekerja/buruh terkadang cenderung rawan 
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dan berpotensi pada aksi demonstrasi yang anarkisme. Aksi buruh yang cenderung 
anarkis tersebut bertentangan dengan Undang Undang baik Undang Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor : KEP.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja 
Yang Tidak Sah, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Kitab Undang 
Undang hukum perdata ( KUH Perdata), dan para buruh bisa dituntut karena aksinya 
yang merugikan tersebut. Mekanisme untuk penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial di Indonesia menggunakan Undang Undang Nomor 22 Tahunh 1957 tentang 
Penyelesaian perselisihan perburuhan yang selanjutnya dicabut dan digantikan oleh 
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 14 Januari 2006. Dalam  
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial ditentukan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus selalu 
didahului dengan penyelesaian secara musyawarah antara pihak-pihak berselisih 
(penyelesaian bipartit). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apakah faktor 
penyebab karyawan/buruh melakukan mogok kerja, 2) apakah mogok kerja tersebut dapat 
dibenarkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut 
: 1) untuk mengetahui atau memahami  factor yang menjadi penyebab karyawan/buruh 
melakukan mogok kerja, 2) untuk mengetahui dan memahami dalam hal apa saja mogok 
kerja tersebut dapat dibenarkan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu dengan cara mencari data yang 
digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis yang dilihat dari azas hukumnya, 
mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lokasi	  
Penelitiannya	   di	   Dinas	   Social	   Tenaga	   Kerja,	   Kependudukan	   dan	   Catatan	   Sipil	  
Kabupaten	  Tuban.	  
 
Kata Kunci: Mogok Kerja, Perusahaan,  Undang-undang 
 
Pendahuluan 

Sumber daya manusia, atau yang lebih sering disebut buruh/ pekerja, sebagai 
unsur produksi, memiliki fungsi yang sama dengan unsur produksi yang lainnya, seperti 
teknologi dan biaya. Namun yang membedakan pekerja/buruh dengan unsur lainnya 
adalah bahwa pekerja/buruh sebagai manusia juga adalah mahluk social memiliki 
karakter yang aktif, memiliki intuisi, memiliki keahlian atau skill, bersifat dinamis, 
bahkan sensitive. Pekerja/buruh juga dapat berfungsi sebagai pengelola dan atau 
pengguna dari dua unsur produksi lainnya seperti yang disebutkan diatas, yaitu teknologi 
dan biaya. Tetapi di sisi lain pekerja/buruh juga membutuhkan motivasi atau dorongan 
untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya, dan 
menginginkan untuk mendapat pengakuan dari perusahaan atas aktivitas kerja yang 
dilakukannya. Oleh karena itu, pekerja/buruh ditempatkan sebagai unsure yang sangat 
penting oleh perusahaan agar buruh di perusahaan tersebut memiliki kinerja yang 
maksimal. Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya 
manusia adalah tingkat kinerja buruh atau pekerja yang ada pada perusahaan tersebut. 
Secara logika dapat dikatakan bahwa semakin tinggi prestasi kerja seorang buruh maka 
dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pula stress kerja dan kualitas buruh tersebut. 
Kinerja buruh tidak akan timbul begitu saja, melainkan membutuhkan suatu pendekatan 
yang intensif untuk memahami faktor-faktor yang dapat menumbuhkan stress kerja. 
Faktor yang dimaksud adalah terjadinya konflik antara pengusaha dan buruh dalam 
perusahaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan buruh mengenai apa yang 
harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yang dapat dianggap sebagai upaya 
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pengekangan terhadap kreatifitas, sehingga pada saat inilah yang menimbulkan potensi 
rawan konflik 

Konflik yang sering terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruhnya biasanya 
dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan pengusaha dan 
kepentingan pekerja/buruh. Seharusnya perbedaan kepentingan ini dapat disatukan 
dengan visi dan misi perusahaan yang jelas, tetapi biasanya yang sering terjadi adalah 
bahwa pekerja/buruh ingin mendapatkan kesejahteraan dari perusahannya tempat ia 
bekerja, sedangkan pengusaha ingin perusahaannya mendapatkan penghasilan sebesar 
mungkin dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. Bila konflik seperti yang telah 
disebutkan di atas berkembang terus menerus maka bisa saja terjadi pekerja/buruh 
semakin merasakan ketidakadilan, dan hal tersebut dapat mengarah pada tindakan mogok 
kerja. Mogok kerja digunakan oleh pekerja/buruh sebagai alternatif untuk menaggulangi 
kebuntuan antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja/buruh. Menurut 
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kertenagakerjaan pasal 1 angka 23, 
mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara 
bersama-sama dan oleh serikat pekerja/buruh untuk menghentikan atau memperlambat 
pekerjaan. Sering kita dengar aksi demonstrasi dan mogok kerja pekerja/buruh terjadi 
untuk memprotes berbagai macam hal, misalnya yang sering kali terjadi adalah protes 
dalam hal kenaikan upah dan jaminan social tenaga kerja. Aksi mogok kerja ini banyak 
dilakukan oleh pekerja/buruh di perusahaan swasta di Indonesia, dari aksi yang dilakukan 
secara damai sampai pada aksi yang dilakukan secara anarkis. Menurut (Samhadi,2002) 
ditinjau dari upah pekerja/buruh, Indonesia setara dengan negara Cina, yakni yang 
termurah dari 12 negara Asia yang disurvey PERC (yakni Cina, Hongkong, India, 
Indonesai, Jepang, Malaysia, Filipina, singapura dan KorselA) namun ditinjau dari etos 
kerja, Indonesia ternyata yang terburuk di Asia. Faktor pemicu bagi pekerja/buruh untuk 
melakukan aksi mogok kerja disebabkan karena adanya beberapa aturan perusahaan yang 
masih belum sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mogok kerja 
oleh para pekerja/buruh juga banyak terjadi karena adanya perusahaan yang belum 
menerapkan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) maupun kesejahteraan sesuai 
dengan PT. Jamsostek. Penyelesaian dengan musyawarah secara bipartite ini terkadang 
masih tidak dapat menghasilkan kesepakatan dan mengalami hjalan buntu, maka langkah 
selanjutnya yang dapat dilakukan sebagai jalan penyelesaian adalah dengan melalui 
penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, arbitrase atau gugatan ke Pengadilan Hubungan 
industrial. 
 
Rumusan Masalah 

Dari uraian dapat dirumuskan yaitu : 1) apakah faktor penyebab karyawan/buruh 
melakukan mogok kerja, 2) apakah mogok kerja tersebut dapat dibenarkan. 
 
Tujuan dan Manfaat 

Adapun  suatu  penelitian  tentunya  harus  mempunyai  tujuan  yang  ingin di 
peroleh dari hasil penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut 
adalah sebagai berikut : 1) untuk mengetahui atau memahami  factor yang menjadi 
penyebab karyawan/buruh melakukan mogok kerja, 2) untuk mengetahui dan memahami 
dalam hal apa saja mogok kerja tersebut dapat dibenarkan. 
 
Metode Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Yuridis Normatif, yaitu dengan cara mencari data yang digunakan dengan 
berpegang pada segi-segi yuridis yang dilihat dari azas hukumnya, mengacu pada Undang 
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Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lokasi	   Penelitiannya	   di	  
Dinas	  Social	  Tenaga	  Kerja,	  Kependudukan	  dan	  Catatan	  Sipil	  Kabupaten	  Tuban.	  

 
Kajian Teori 
Pekerja/buruh, Pengusaha, perusahaan, dan hubungan kerja 

Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 
dimaksud dengan Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain [terdapat dalam Pasal 1 butir ke 3]. Dalam definisi 
tersebut diatas berarti terdapat dua unsure penting yang terdapat di dalamnya yaitu : 1) 
bekerja pada seseorang majikan dalam suatu perusahaan : bila seorang pekerja sudah 
menjadi bagian suatu perusahaan, maka ia harus dengan sukarela melekatkan dirinya 
pada perintah-perintah majikan [perintah yang benar dan tidak menyimpang], Perjanjian 
kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, yang apabila dilanggar maka 
akan menimbulkan sanksi bagi pekerja yang bersangkutan; 2) memperoleh /mendapat 
upah sebagai ganti dari pekerjaan yang dilakukannya : Mendapat upah adalah suatu hak 
dari pekerja karena ia telah melakukan pekerjaan bagi perusahaan sehingga perusahaan 
wajib mengganti tenaga dan jasa para buruh tersebut dengan pembayaran upah yang 
pantas pada pekerja. Pengusaha menurut Undang Undang No. 13 tahun 2003 memberikan 
pengertian pemberi kerja yakni orang perorangan, pengusaha, badan hokum atau badan-
badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain [Pasal 1 angka 4]. Pengaturan istilah pemberi kerja ini muncul untuk 
menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai 
pengusaha khususnya bagi pekerja pada sektor informal. Kemudian Pasal 1 butir 15 
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 
hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 
 
 
Mogok Kerja 
 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjelaskan 
secara pasti pengertian atau definisi dari mogok kerja, akan tetapi hanya mengatur 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat 
hukum Mogok Kerja yang tidak sah khususnya Pasal 1 angka 1 disebutkan tentang apa 
yang dimaksud dengan mogok kerja. Adapun bunyi Pasal 1 angka 1 tersebut adalah 
sebagai berikut, “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan 
dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk 
menghentikan atau memperlambat pekerjaan”.   Sedangkan yang dimaksud dengan suatu 
sebab tertentu yang menggerakkan para tenaga kerja untuk melakukan pemogokan yang 
biasa atau umum ini pada dasarnya dapat berupa salah satu atau beberapa di antara 
factor-faktor utama berikut ini, diantaranya adalah : 1) tidak adanya keselarasan 
kehendak antara pihak tenaga kerja dengan pihak majikan yang pada intinya dalam hal 
ini disebabkan pula atas dua kemungkinan besar, yakni karena adanya 
kesalahpahaman/kesalahtafsiran salah satu atau kedua belah pihak pada waktu 
mengadakan perjanjian; atau/dank arena pihak majikan memang telah mengingkari janji-
janji mereka sebelumnya kepada pihak tenaga kerja; 2) pihak tenag kerja menilai bahwa 
imbalan kerja yang mereka peroleh [upah/gaji/tunjangan hari Raya/bonus dan 
sebagainya] tidak seimbang dengan pekerjaan yang mereka lakukan atau nilai hasil kerja 
yang mereka buat, yang dalam hal ini pada intinya dapat bersumber pula dari satu atau 
beberapa kemungkinan berikut ini, yakni imbalan kerja dianggap terlalu rendah, 
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pekerjaan terlampau berat [baik dari segi kualitas kerja atau/ dan dari segi kuantitas 
waktu]; dan /atau nilai hasil pekerjaan yang dihasilkan demikian tingginya, sehingga bila 
diukur dengan imbalan kerja bagi yang menghasilkan, imbalan kerja itu menjadi terasa 
tidak sebanding; 3) pihak tenaga kerja merasa dan menilai bahwa pihak majikan kurang 
memperhatikan atau mengindahkan diri dan kepentingan mereka, mengingat berbagai 
fasilitas yang sebenarnya penting bagi mereka [misalkan tunjangan pengobatan, fasilitas 
peminjaman uang, fasilitas pembelian barang-barang secara kredit dari pihak majikan, 
dan sebagainya] dirasakan tersedia sangat minim atau bahkan mungkin tidak tersedia 
sama sekali; 4) berbagai sebab lain yang sedikit banyaknya tidak mendatangkan 
kecocokan antara pihak tenaga kerja dan pihak majikan. 

Hak-hak Pekerja Bila di-PHK (Jehani,2006) adalah bentuk-bentuk perlindungan 
terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam bentuk : 1) larangan bagi 
pengusaha untuk menjatuhkan hukuman; 2) larangan untuk mengintimidasi dalam bentuk 
apapun; 3) larangan untuk melakukan mutasi yang merugikan pekerja; 4) larangan untuk 
mengganti pekerja yang mogok kerja secara sah dengan pekerja lain diluar perusahaan; 5) 
larangan memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun terhadap pekerja 
dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah mogok kerja; 6) pengusaha tetap 
diwajibkan membayar upah selama mogok berlangsung jika alas an mogok kerja tersebut 
menyangkut tuntutan hak normative yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan 
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama namun dilanggar Pengusaha. Dalam 
kenyataannya pemogokan yang dilakukan oleh para buruh, adalah pemogokan yang tidak 
mengikuti atau tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang tercantum dalam KEP. 232 / 
MEN / 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak sah. Pemogokan semacam 
ini biasa disebut dengan mogok liar karena selain aksi mogok kerja tersebut dilakukan 
dengan tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, aksi 
mogok tersebut juga disertai atau diawali dengan unjuk rasa.  Aksi mogok kerja disertai 
unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh kadang-kadang bias menjurus pada tindakan 
kekerasan, bahkan sampai tindakan pengrusakan atau anarkis atau bahkan sering terjadi 
sweeping terhadap sesama karyawan yang tidak ikut mogok kerja yang akhirnya dapat 
mengganggu kepentingan atau ketertiban umum dan permasalahan akan bergeser pada 
tindakan kriminal. Dikatakan dapat mengganggu kepentingan umum karena dapat 
menghambat produksi, padahal hasil produksi tersebut sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat, dan dapat dianggap mengganggu ketertiban umum, apabila mogok kerja 
yang disertai unjuk rasa tersebut dilakukan diluar lingkungan perusahaan tempat tempat 
dimana para buruh tersebut bekerja [seperti kasus yang terjadi di P.T. Maspion di gedung 
DPRD Surabaya beberapa waktu yang lalu] yang mengganggu lalu lintas di kawasan 
sekelilingnya. Mogok kerja diatur dalam Pasal 137 Undang Undang nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan secara tegas dan emplisit yang dinyatakan sebagai hak dasar 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, prosedur penggunaan hak mogok kerja 
lebih sederhana dan aplikatif. Mogok kerja yang menyalahi prosedur dianggap mangkir 
dan upah tidak dibayar. 
 
Analisa dan Pembahasan 

Permasalahan perburuhan pada saat ini cenderung didominasi oleh permasalahan 
mengenai pengupahan dan masalah jaminan sosial tenaga kerja. Faktor –faktor penyeban 
karyawan melakukan mogok kerja, diantaranya adalah Permasalahan mengenai upah 
adalah permasalahan yang sangat sensitive karena bagi pekerja/buruh, upah merupakan 
factor penting yaitu sebagai imbalan atau balas jasa dari pekerjaan yang mereka lakukan 
terhadap perusahaan dan untuk harapan itulah mereka bekerja, upah yang mereka peroleh 
dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya demi kelangsungan 
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hidupnya, sedangkan bagi pihak pengusaha [perusahaan] permasalahan upah seringkali 
dipandang sebagai beban yang memberatkan ekonomi perusahaan sehingga perusahaan 
sering bermasalah dalam hal upah. Tuntutan pekerja/buruh mengenai kenaikan upah yang 
saat ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia memang dirasakan wajar mengingat 
tingginya harga bahan pokok, sedangkan upah mereka masih tetap. Kebutuhan pokok 
seperti beras, minyak goring, minyak tanah, semuanya merangkak naik, hal ini 
menyebabkan buruh tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, belum lagi yang 
mempunyai anak yang sedang bersekolah, jelas sangat memberatkan sekali. Oleh karena 
itu tuntutan kenaikan upah pekerja/buruh yang ditujukan kepada pihak pengusaha 
menjadi harapan pekerja atau buruh minimal agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. 

Untuk memberikan jaminan jangka panjang yang menyangkut kepentingan para 
buruh dan ataupun juga managemen, demikian pula agar tidak memberikan dampak yang 
kurang baik bagi para konsumen sehubungan dengan peningkatan harga, maka upah yang 
diberikan perusahaan [pengusaha] haruslah memiliki sifat atau karakteristik yang sifatnya 
foundamental seperti : 1) upah harus menjamin upah minimum, dengan demikian para 
pekerja/buruh tidak akan berkurang konsentrasinya karena ingatannya selalu melayang 
kepada keluarga yang harus dihidupinya; 2) upah tersebut dapat diterima atau disetujui 
oleh para pekerja/buruh dengan penuh kesadaran; 3) upah mencerminkan apresiasi 
kemampuan dan kemajuan para pekerja/buruh; 4) upah dengan perinciannya haruslah 
sesederhana mungkin, dengan demikian mudah dimengerti oleh para pekerja/buruh;5) 
upah tidak akan melibatkan secara terlalu besar atas biaya tak langsung; 6) upah haruslah 
fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak diharapkan; 7) upah 
hendaknya dapat memotivasi peningkatan kuantitas produkntanpa menurunkan 
kualitasnya; 8) upah-upah lainnya yang berupa insentif [bonus dan lain sebagainya] harus 
diterimakan bersama-sama dengan upah dasarnya, tak perlu dipisah-pisahkan atau 
ditunda-tunda, dengan demikian pihak buruh beserta keluarganya akan dapat 
merencanakan pemakaiannya secara lebih bermanfaat;9) sistem pengupahan harus dapat 
dirasakan berkeadilan dan berperikemanusiaan baik oleh pihak pekerja/buruh maupun 
oleh pihak pengusaha [perusahaan]; 10) management perusahaan yang baik berarti pula 
tidak terlalu mengikuti pasang surut penawaran tenaga kerja dalam perubahan upah. 

Dengan demikian dari uraian-uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang 
terutama dilihat dari segi kehidupan masyarakat umum, bahwa kenaikan upah yang tidak 
disertai dengan peningkatan dalam produksi dapat berakibat pada kenaikan harga produk 
yang dihasilkan oleh perusahaan, yang mungkin pula ada kaitannya dengan peningkatan 
harga-harga produk lain, sehingga nilai upah yang dinaikkan itu tidak ada artinya baik 
dipandang dari segi ekonomi, maupun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan para 
pekerja/buruh beserta keluarganya. Jadi peningkatan upah haruslah disertai adanya 
peningkatan produksi, dan hal ini hendaknya diresahkan oleh para buruh, tanpa adanya 
kesadarn untuk meningkatkan produktivitas atau usaha untuk meningkatkan produk, 
selain perusahaan itu akan kembali menjadi lemah karena penghasilan yang kurang yang 
selalu tersedot dengan adanya pembengkakan upah, modal untuk operasional perusahaan 
makin lama akan makin berkurang dan pada akhirnya perusahaan akan menderita 
kerugian. Yang apabila kerugian itu diserita secara terus menerus perusahaan yang 
bersangkutan akanmenjadi tidak tahan dan perusahaan terpaksa harus ditutup. Dalam 
keadaan demikian, pihak buruhlah yang pada akhirnya akan menderita, kemana pula 
mereka akan mencari kerja padahal menjadi pengangguran sangatlah tidak diharapkan 
oleh mereka. Permasalahan mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Jamsostek] ini 
merupakan  factor tuntutan dari kedua dari para pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh 
pengusaha. Tuntutan jaminan sosial bagi pekerja/buruh menjadi tuntutan kedua sebab 
pekerja/buruh memandang bahwa disamping kenaikan upah juga perlu jaminan social 
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seperti pelayanan dari Jamsostek , seperti tunjangan jaminan hari tua, maupun tunjangan 
kecelakaan akibat kerja yang meliputi biaya ganti rugi, biaya pengobatan/perawatan, 
penyakit akibat hubungan kerja. Semua jaminan social ini diperlukan pekerja/buruh untuk 
meningkatkan kinerja pekerja/buruh, sebab apabila kondisi fisik para pekerja/buruh tidak 
sehat maka dalam melakukan aktifitas kerja akan terganggu pula dan berdampak pada 
kinerja karyawan yang menurun dan menyebabkan produktivitas perusahaan menjadi 
menurun atau kinerjadi bawah standar. Kesehatan pekerja/buruh sangat tergantung pada 
jaminan social, apabila jaminan social tidak memenuhi standart yang ditetapkan oleh 
pemerintah seperti seluruh karyawan mendapatkan fasilitas dari PT. Jamsostek sehingga 
apabila pekerja/buruh sakit ia tidak akan dipungut biaya dan ia dapat pula memeriksakan 
kondisi kesehatannya untuk menjaga agar tubuhnya tetap sehat dan fit, hal ini akan 
berdampak pada meningkatnya kinerja pekerja/buruh dan berimbas pula pada 
peningkatan produktivitas perusahaan. Permasalahan	   sumber	   dana	   untuk	  
mengikutsertakan	  pekerja/buruh	  pada	  Asuransi	  Tenaga	  Kerja	   [ASTEK]	   inilah	  yang	  
menjadi	   permasalahan	   yang	   harus	   dipecahkan	   dan	   dicari	   jalan	   keluarnya	   antara	  
pihak	  pekerja/buruh	  dan	  pihak	  pengusaha	  [	  perusahaan]	  demi	  untuk	  mencapai	  kata	  
sepakat	  dengan	  prinsip	  win-‐win	  solution.	  Berdasarkan	  permasalahan	  tersebut	  maka	  
dapat	  disimpulkan	  bahwa	  setiap	  hubungan	  kerja,	  baik	  yang	  berupa	  kelompokkerja	  
yang	   besar	   maupun	   kelompok	   kerja	   yang	   kecil,	   perlu	   adanya	   suatu	   dana	   khusus	  
yang	  dalam	  hal	  ini	  boleh kita sebut dengan istilah dana kesejahteraan tenaga kerja. 

Mogok kerja dalam hokum perburuhan kita adalah merupakan salah satu hak 
pekerja/buruh yang dilindungi oleh UndangUndang, namun ada syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh pekerja/buruh agar mogok kerja tersebut dapat dibenarkan dan dianggap 
sah menurut hokum, yaitu mogok kerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai 
akibat gagalnya perundingan [Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor . Kep.232/Men/2003], Mogok kerja dikatakan tidak sah 
apabila dilakukan : 1) bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau, 2) tanpa 
pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan; dan/atau, 3) dengan pemberitahuan kurang dari 7 [tujuh] hari sebelum 
pelaksanaan mogok kerja; dan/atau, 4) isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan 
Pasal 140 ayat [2] huruf a,b,c, dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan [Pasal 3  Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia nomor : Kep 232/Men/2003]. 

Gagalnya perundingan yang dimaksud adalah tidak tercapainya kesepakatan 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha 
tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/buruh atau pekerja/buruh 
telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 [dua] kali dalam tenggang waktu 14 
[empat belas] hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan 
buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan [pasal 4 Keputusan 
Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Kep 232/Men/2003]. 
Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan /atau perusahaan 
yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh 
pekerja /buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak 
sah, contohnya pekerja/buruh yang bekerja dirumah sakit [Pasal 5 Keputusan Mentri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Kep 232/Men/2003]. 

	  
Simpulan 

Faktor- faktor yang menjadi penyebab pekerja/buruh melakukan mogok kerja 
diantaranya adalah : 1) adanya masalah pengupahan, yakni tuntutan kenaikan upah bagi 
pekerja/buruh kepada pengusaha/perusahaan, karena dianggapnya upah yang diterima 
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selama ini belum sesuai dengan beban kerja yang dilakukan; 2) adanya masalah jaminan 
social, yakni tuntutan pekerja/buruh terhadap perlunya pelayanan Jaminan Social Tenaga 
Kerja atau JAMSOSTEK; 3) masalah perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan 
oleh karyawan/buruh kurang sesuai dengan kepribadian; 4) daya kerja dan kemampuan 
kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban; 5) karena 
adanya masalah pribadi antara pekerja dengan pengusaha.   
 Mogok kerja yang tidak di benarkan atau dikatakan tidak sah apabila : 1) mogok 
kerja yang dilakukan bukan sebagai akibat gagalnya perundingan antara pihak 
pekerja/buruh/ serikat pekerja dengan pengusaha/perusahaan; 2) mogok kerja yang 
dilakukan oleh pekerja/buruh pada perusahaan yang melayani kepentingan umum; 3) 
perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia.  
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Abstract 
 
Labor	  protection	  covers	  a	  broad	  aspect	  of	  aspects	  that	  is,	  protection	  of	  safety,	  health,	  
moral	   maintenance	   of	   work	   and	   treatment	   in	   accordance	   with	   human	   dignity	   and	  
religious	   morals.	   Protection	   of	   occupational	   safety	   and	   health	   aims	   to	   make	   the	  
welfare	  of	  the	  workforce	  safe	  and	  for	  the	  labor	  force	  to	  safely	  perform	  its	  daily	  work	  to	  
increase	   national	   production	   and	   productivity.	   The	   workforce	   should	   be	   protected	  
from	  all	  sorts	  of	  things	  around	  him	  and	  on	  him	  who	  can	  overwrite	  and	  disrupt	  him	  and	  
perform	  his	  work.	  The	  formulation	  of	  problem	  in	  research	  is:	  1)	  how	  Role	  of	  Employee	  
of	  supervisor	  in	  the	  framework	  of	  work	  safety	  in	  Company,	  2)	  how	  is	  the	  realization	  of	  
compensation	  due	  to	  work	  accident.	  The	  objectives	  to	  be	  achieved	  in	  the	  research	  are	  
as	   follows:	   1)	   to	   know	   the	   implementation	   and	   supervision	   of	   work	   safety	   and	   the	  
realization	  of	  compensation	  due	  to	  accident,	  2)	  to	  get	  input	  on	  the	  implementation	  and	  
supervision	   of	   work	   safety	   and	   relation	   of	   compensation	   due	   to	   work	   accident,	   3)	  
Understanding	   of	   work	   safety	   supervision	   and	   compensation	   due	   to	   accident.	   The	  
research	   approach	  method	   used	   in	   this	   research	   is	   descriptive	   qualitative	   that	   is	   an	  
approach	  done	  to	  analyze	  about	  how	  far	  a	  law	  /	  legislation	  or	  law	  apply	  effectively	  in	  
society.	  The	  location	  of	  the	  research	  is	  the	  Department	  of	  Manpower,	  Population	  and	  
Civil	  Records	  of	  Tuban	  Regency	  where	  the	  place	  is	  having	  the	  authority	  to	  supervise	  a	  
naughty	  company.	  
	  
Key	  word	  :	  Labor,	  Safety	  Protection,	  Supervisor	  
 
Abstrak 
Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek aspek yang cukup luas yaitu, perlindungan 
keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan 
martabat manusia dan moral agama. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan  kerja 
bertujuan untuk mensejahterakan  hidup tenaga kerja dan agar tenaga kerja dapat secara 
aman melakukan pekerjaannya sehari hari untuk meningkatkan produksi dan 
produktifitas Nasional. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai hal 
disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa serta mengganggu dirinya dan 
pelaksanaan pekerjaannya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah : 1) bagaimanakah 
Peranan Pegawai pengawas dalam rangka keselamatan kerja di Perusahaan, 2) 
bagaimanakah realisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja. Tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian  adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui pelaksanaan dan 
pengawasan keselamatan kerja dan realisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja, 2) untuk 
mendapatkan masukan tentang pelaksanaan dan  pengawasan keselamatan kerja dan 
relisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja, 3) untuk menambah pengertian tentang 
pengawasan keselamatan kerja dan ganti rugi akibat kecelakaan kerja. Metode 
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
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yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu 
peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. 
Lokasi Penelitian yaitu Dinas Tenaga kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Tuban dimana ditempat tersebut adalah mempunyai kewenangan untuk mengawasi 
perusahaan yang nakal. 
 
Kata Kunci: Tenaga Kerja, Perlindungan Keselamatan Kerja, Pengawas 
 
Pendahuluan 

Perkembangan industri di tanah air khususnya di Jawa Timur pada akhir akhir  ini 
cenderung meningkat, ini dapat di lihat dari semakin membaiknya perekonomian kita, 
dapat pula dilihat dari hari kehari dilihat di media massa, dimana semakin banyaknya 
lowongan pekerjaan yang dibuka, baik oleh perusahaan baru maupun perusahaan  lama 
yang mengadakan penambahan karyawan dalam suatu perusahaan, tetapi kesemuanya itu 
belum cukup untuk mencapai kesejahteraan  karyawan, sebab itu permasalahan 
ketenagakerjaan sekarang ini semakin kompleks. Dalam era reformasi  dewasa ini 
pemerintah semakin memperhatikan  kesejahteraan karyawannya dalam artian  yang luas, 
salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja.
 Dalam rangka memanusiakan manusia , sumber daya manusia tidak hanya 
sekedar menjadi pelaku, akan tetapi juga sekaligus menjadi sasaran dari pembangunan. 
Untuk tujuan itu maka dalam dunia usaha, kerja sama yang serasi, aman, dan dinamis 
antara  buruh dengan pengusaha menjadi acuan utama. Terpeliharanya kerjasama yang 
baik antara buruh dan pengusaha akan menciptakan ketenangan bekerja dan kepastian 
berusaha, apabila semua pihak mengetahui tentang persyaratan kerja dan jaminan yang 
menjadi hak dan kewajibannya. Perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan 
mempunyai peranan yang penting dalam mengatur keserasian hubungan kerja pada 
khususnya dan keserasian antara perluasan kesempatan kerja dengan perlindungan tenaga 
kerja pada umumnya. Dalam Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1993 tentang GBHN antara 
lain ditetapkan bahwa : kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan 
kepada perbaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja, dan hubungan kerja, keselamatan dan 
kesehatan kerja serta jaminan sosial lainnya didalam rangka perbaikan kesejahteraan 
tenaga kerja secara menyeluruh. Jadi ditegaskan pula bahwa perluasan dan pemerataan 
kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan 
kebijaksanaan pokok yang sifatnya  menyeluruh di semua sektor. 

Dalam pembangunan industri digunakan berbagai tingkat tehnologi mulai dari 
tehnologi sederhana atau tradisional sampai tehnologi maju dan sangat maju. Semakin 
tinggi mtingkat tehnologi yang digunakan maka semakin tinggi pula pengetahuan dan 
ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Selain 
itu tehnologi yang semakin tinggi dapat menimbulkan kemungkinan  bahaya yang lebih 
besar, sehingga memerlukan tehnik pengendalian untuk mengurangi dampak negatif 
terhadap tenaga kerja dan masyarakat serta lingkungannya. Karena itu setiap kesalahan 
atau kecelakaan dalam penerapan tehnologi maju dapat menimbulkan kerugian yang 
besar dari segala modal maupun sumber daya manusia. Tidak dapat dikesampingkan bila 
bahwa kesalahan dan kecelakaan dalam industri yang menerapkan tehnologi sederhana 
atau tradisional yang pada umumnya lebih bersifat padat karya dapat menimbulkan 
kerugian cukup besar pada sumber daya manusia. Kecelakaan kerja atau kebakaran 
membawa akibat yang merugikan bagi pengusaha, buruh, pemerintah dan masyarkat 
antara lain : korban jiwa manusia, hilang atau berkurangnya kesempatan kerja, tenaga 
trampil, modal yang tertanam, dan lain sebagainya. 
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Karena itu dalam setiap usaha perluasan kesempatan kerja masalah kesehatan kerja 
termasuk penanggulangan kebakaran perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya. Selama 
bertahun-tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah keselamatan 
kerja baik yang menyangkut peraturan Perundang-undangan, kelembagaan, pengawasan 
dan lain sebagainya. Angka kecelakaan kerja sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi, 
sedangkan korbannya adalah cacat seumur hidup, mati, dan lain sebagainya. 
 
Rumusan Masalah 

Dari uraian dapat dirumuskan bahwa: 1) bagaimanakah Peranan Pegawai 
pengawas dalam rangka keselamatan kerja di Perusahaan, 2) bagaimanakah realisasi ganti 
rugi akibat kecelakaan kerja. 
 
Tujuan dan Manfaat 

Adapun  suatu  penelitian  tentunya  harus  mempunyai  tujuan  yang  ingin 
di peroleh dari hasil penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian  
adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan keselamatan 
kerja dan realisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja, 2) untuk mendapatkan masukan 
tentang pelaksanaan dan  pengawasan keselamatan kerja dan relisasi ganti rugi akibat 
kecelakaan kerja, 3) untuk menambah pengertian tentang pengawasan keselamatan kerja 
dan ganti rugi akibat kecelakaan kerja. 
 
Metode Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang 
sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif 
dalam masyarakat. Lokasi Penelitian yaitu Dinas Tenaga kerja, Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Tuban dimana ditempat tersebut adalah mempunyai kewenangan 
untuk mengawasi perusahaan yang nakal. 
 
Kajian Teori 
Keselamatan Kerja 
 Tarwaka (2008) mengemukakan bahwa keselamatan kerja sebagai keselamatan 
yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, 
landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara cara melakukan pekerjaan. Menurut 
Imam Soepomo berpendapat bahwa perlindungan keselamatan kerja diartikan sebagai 
memberi perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan 
oleh alat kerja atau badan yang dikerjakan. Oleh karena itu pekerjaan baru memenuhi 
kelayakan bagi kemanusiaan  apabila keselamatan tenaga kerja terjamin. Kebijaksanaan 
lebih lanjut dituangkan dalam Garis besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa 
perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada upah, syarat kerja, kondisi kerja dan 
hubungan kerja, juga ditujukan kepada keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan 
sosial tenaga kerja.	  
	  
Peraturan Perundang Undangan tentang   Keselamatan Kerja 
 Pada tahun 1970 Pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Undang Undang 
Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang kemudian disingkat dengan UU 
No. 1 Tahun 1970, dengan pertimbangan : 1) bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat 
perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup 
dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional; 2) bahwa setiap orang lainnya 
yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya; 3) bahwa setiap sumber 
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produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien; 4) bahwa berhubung 
dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan 
kerja; 5) bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang Undang 
yang memuat suatu ketentuan –ketentuanumum tentang keselamatan kerja yang sesuai 
dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi teknologi. Selama bertahun-tahun pula 
pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah keselamatan kerja baik yang 
menyangkut peraturan perundang-undangan. Kelembagaan, pengawasan dan lain-lain 
sebagainya. Angka kecelakaan kerja sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi, 
sedangkan korbannya adalah cacat seumur hidup, mati dan lain sebagainya. Setelah 
diadakan analisa tenyata sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja itu antara lain kerena 
:1) tingkat pengetahuan, pemehaman, perilaku kesadaran sikap dan tindakan masyarakat 
pengusaha, tenaga kerja, aparatur pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dalam 
upaya penanggulangan masalah keselamatan dan kesehatan kerja masih sangat rendah 
dan belum menempatkan sebagai suatu kebutuhan yang pokok bagi peningkatan 
kesejahteraan secara menyeluruh; 2) perkembangan ilmu, tehnik dan penerapan tehnologi 
disertai dengan pesatnya perkembangan bidang industri, perhubungan, pertambangan, 
pertanian, dan lain-lain belum dapt diimbangi dengan tingkat pengetahuan dan 
ketrampilan tenaga kerja; 3) peningkatan jumlah kecelakaan kerja, kebakaran, 
pencemaran lingkungan industri, penyakit akibat kerja dan lain sebagainya tidak 
seimbang dan selaras dengan uapaya pencegahan secara dini, sehingga menimbulkan 
akibat korban jiwa manusia, kerugian materiil yang ternilai harganya dan dapat 
menghambat kelestarian pembangunan pada umumnya; 4) dalam memadainya jumlah 
dan mutu tenaga pengawas, sangat kurang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja, 
masih lemahnya penindakan hukum, serta belum memadainya peraturan atau petunjuk 
pelaksanaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja; 5) belum terjalinnya 
koordinasi. Integrasi dan sinkronisasi antara berbagai instansi, belum dijabarkannya 
stategis dan pelaksanaan program nasional dibidang keselamatan dan kesehatan kerja 
secara lintas sektoral dan regional, dan belum memadainya dukungan dana, daya dan 
sarana, serta lemahnya jalur-jalur komunikasi, informasi dan edukasi dibidang 
keselamatan dan kesehatan kerja; 6) dalam bidang komunikasi, informasi dan edukasi 
khususnya penerapan dan penyuluhan. 
 
Analisa dan Pembahasan 
Peranan	  Pegawai	  Pengawas	  dalam	  rangka	  Keselamatan	  kerja	  

Pengawasan terhadap keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan 
terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pencegahan 
terjadinya kecelakaan kerja yang disebut pengawasan preventif, dan pengawasan Represif 
yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindakan-
tindakan yang harus dilakukan setelah kecelakaan kerja itu terjadi. Pengawasan Preventif 
adalah pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas keselamatan terhadap 
pelaksanaan Peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan Kerja, yang sifatnya 
pencegahan agar supaya tidak terjadi kecelakaan kerja oleh pengusaha atau majikan atau 
pengurus, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Di 
dalam Pengawasan Preventif ini, secara berkala Pegawai Pengawas mengadakan 
peninjauan atau inspeksi ke perusahaan-perusahaan guna memeriksa segala peralatan, 
bahan-bahan produksi yang digunakan serta lingkungan kerja, apakah telah memenuhi 
syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja atau belum. 
 Pengawasan represif adalah untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan perundang-
undangan yang mengatur tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pengusaha atau 
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majikan atau pengurus setelah terjadi suatu kecelakaan kerja yang menimpa seorang 
pekerja. Apabila ternyata didalam pemeriksaan diketemukan suatu peralatan atau bahan 
yang ternyata berbahaya bagi keselamatan kerja atau kesehatan kerja yang dapat 
menimbulkan kecelakaan kerja, maka dengan akte pemeriksaan sementara pegawai 
pengawas membuat peraturann atau ketentuan yang bersifat memerintah kepada 
Pengusaha atau majikan atau pengurus yang harus segera dilaksanakan. Bila perintah dari 
Pegawai pengawas tersebut ternyata tidak dilaksanakan atau tidak mendapat tanggapan 
dari pengusaha atau majikan atau pengurus, maka Pegawai Pengawas dapat memberikan 
ancaman pidana atas pelanggaran tersebut dengan sanksi hukuman kurungan selama-
lamnya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
Hal ini berdasarkan pada pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970. 

Dari kedua tindakan pengawasan yang bersifat preventif dan represif tersebut 
diatas, yang perlu mendapat perhatian di dalam usaha- usaha pencegahan adalah :1) 
adanya pengalaman untuk kewaspadaan terhadap kecelakaan pada diri masing-masing 
tenaga kerja, pengalaman ini bertambah baik sesuai dengan usia, masa kerja di 
perusahaan dan lamanya bekerja di tempat kerja yang bersangkutan, maka dari itu untuk 
tenaga kerja yang baru belum mengetahui secara mendalam seluk beluk pekerjaan dan 
keselamatannya. Kepada mereka harus dijelaskan sebelum mereka melakukan pekerjaan 
dan memberi bimbungan kepada hari-hari permulaan kerja. Perhatian khusus perlu 
diberikan karena pekerja-pekerja baru dan kurang berpengalaman sering mendapat 
kecelakaan; 2) adanya ketrampilan kerja yang meliputi pengetahuan tentang cara kerja 
dan prakteknya. Tingkat ketrampilan kerja yang tinggi berkaitan dengan praktek 
keselamatan yang diharapkan dan mengecilnya kemungkinan terjadinya kecelakaan. 
Sebaliknya kecelakaan mudah sekali terjadi pada pekerja yang tidak terampil, dan  
ketrampilan ini dapat dicapai dengan pendidikan, pembinaan dan latihan yang 
diselenggarakan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak pemerintah; 3) 
pemerintah telah menyediakan balai-balai latihan ketrampilan bagi calon pekerja, 
misalnya Balai Latihan Kerja Industri yang diperuntukkan bagi calon tenaga kerja baru. 
Pihak perusahaan pun pada umumnya mengadakan latihan-latihan intensif sebelum 
pekerja tersebut mulai bekerja. Latihan dan bimbingan bagi tenaga kerja baru tersebut 
umumnya diselenggarakan selama waktu tertentu dan harus menyentuh tiga aspek 
pengembangan sumber daya manusia, yaitu aspek pengetahuan, aspek ketrampilan dan 
sikap; 4) adanya sikap terhadap keselamatan pada tingkat operasional dan meliputi 
keselamatan yang komplek, reaksi tenaga kerja terhadap pekerjaan dan lingkungannya 
dan sikap tenaga kerja terhadap keselamatan dan dinamika psikologi mereka. Setiap 
pekerja harus memiliki sikap-sikap yang memenuhi syarat-syarat antara lain : 1) tidak 
segan memakai alat perlindungan yang disediakan, 2) selalu mematuhi peraturan 
keselamatan dan kesehatan kerja yang diabaikan, 3) tidak tergesa-gesa dan selalu berhati-
hati dalam pekerjaannya, 4) tidak bersikap kasar, bergurau, atau berkelakar sambil 
bekerja, 5) memahami arti kerugian bagi perusahaan maupun dirinya sendiri. 

Dan menurut hasil penelitian, ada tiga sebab mengapa seorang pekerja melakukan 
kegiatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya, yaitu :1) yang bersangkutan 
tidak mengetahui tata cara yang aman atau perbuatan- perbuatan berbahaya; 2) yang 
bersangkutan tidak mampu memenuhi persyaratan kerja, sehingga terjadilah tindakan 
yang dibawah standart; 3) yang bersangkutan mengetahui seluruh peraturan dan 
persyaratan kerja, tetapi dia enggan memenuhinya. 
 
Simpulan 
 Suatu kecelakaan kerja selalu saja dapat terjadi meskipun sudah diadakan upaya-
upaya pencegahannya baik yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk maupun 
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berbentuk sarana-sarana tehnik misalnya alat-alat pengaman, pakaian kerja dan lain 
sebagainya. 
 Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hubungan antara jaminan sosial pekerja dengan 
akibat kecelakaan kerja sangat penting bagi pekerja itu sendiri, khususnya bagi pekerja 
yang telah berjasa, meskipun pada hekekatnya pengorbanan buruh sebagai akibat 
kecelakaan kerja tersebut tidak dapat dinilai dengan meteri atau sarana lainnya yang 
diberikan oleh pengusaha. Nampaknya peranan pemerintah dalam hal ini Departemen 
Tenaga Kerja juga sangat besar dalam rangka penyelesaian kasus kecelakaan di 
perusahaan. Demikian juga halnya asuransi tenaga kerja yang selalu menyediakan 
menyediakan dana bagi suatu kecelakaan kerja, baik yang berakibat sakit, cacat sehingga 
tidak dapat melakukan pekerjaan maupun bagi pekerja yang mendapat kecelakaan kerja 
sehingga meninggal dunia. 
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Abstract 
 
Efforts	   undertaken	   by	   the	   government	   and	   the	   legislature	   in	   order	   to	   provide	  
consumer	   protection	   from	   the	   arbitrary	   acts	   of	   business	   actors	  with	   the	   issuance	   of	  
consumer	  protection	   laws	  no.	  8	  of	  1999.	  The	  existence	  of	  consumer	  protection	   law	   is	  
intended	   for	   business	   actors	   no	   longer	   apply	   arbitrarily	   to	   consumers	   and	   pay	  
attention	   to	   the	   interests	   of	   consumers.	   The	   formulation	   of	   problems	   in	   research	   as	  
follows:	   1)	   how	   the	   role	   of	   Consumer	   Foundation	   in	   helping	   provide	   protection	   to	  
credit	  card	  users,	  2)	  how	  the	  efforts	  of	  Consumer	  Institution	  Foundation	  in	  protecting	  
consumer	  credit	  card	  users.	  The	  objectives	  to	  be	  achieved	  in	  research	  are	  as	  follows:	  1)	  
to	  know	  the	  consumer	  protection	  law	  perspective,	  2)	  to	  know	  the	  function	  and	  role	  of	  
consumer	   protection	   law.	   The	   research	   approach	   method	   used	   in	   this	   research	   is	  
descriptive	   qualitative	   that	   is	   an	   approach	   done	   to	   analyze	   about	   how	   far	   a	   law	   /	  
legislation	  or	  law	  apply	  effectively	  in	  society.	  The	  Research	  Sites	  are	  Yayasan	  Lembaga	  
Konsumen	  Indonesia	  (YLKI)	  Surabaya.	  
	  
Key	  word	  :	  Protection	  for	  Consumers,	  Laws,	  Constituion	  
 
Abstrak 
 
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dalam rangka 
memberikan perlindungan bagi konsumen dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha 
dengan dikeluarkannya undang-undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999. 
Adanya undang-undang perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha 
tidak lagi berlaku sewenang-wenang kepada konsumen dan memperhatikan kepentingan 
konsumen. Rumusan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:1) bagaimanakah 
peranan Yayasan Konsumen dalam membantu memberikan perlindungan kepada 
pengguna kartu kredit, 2) bagaimanakah Upaya Yayasan Lembaga konsumen dalam 
melindungi konsumen pengguna kartu kredit.  tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian  adalah sebagai berikut:1) untuk mengetahui Perspektif hukum perlindungan 
konsumen, 2) untuk mengetahui fungsi dan peranan undang undang perlindungan 
konsumen. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang 
sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif 
dalam masyarakat. Lokasi Penelitian yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 
(YLKI ) Surabaya. 
 
Kata Kunci: Perlindungan bagi Konsumen, Hukum, Undang-undang  
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Pendahuluan 
Upaya pelaku usaha untuk mensiasati persaingan yang semakin ketat dengan 

berbagai tindakan kecurangan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Setiap 
tindakan penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha, selalu konsumen yang menjadi 
korban. Sampai saat ini konsumen merupakan pihak yang berada pada posisi lemah dan 
selalu menjadi pihak yang paling dirugikan oleh dunia usaha. Mengingat banyaknya 
konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha akibat dari kecurangan atau kelalaian para 
pelaku usaha, maka saat ini pemerintah sudah waktunya untuk memperhatikan tentang 
pemberian perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dewan 
perwakilan rakyat dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari tindakan 
sewenang-wenang pelaku usaha dengan dikeluarkannya undang-undang perlindungan 
konsumen no. 8 tahun 1999. 

Adanya undang-undang perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan agar pelaku 
usaha tidak lagi berlaku sewenang-wenang kepada konsumen dan memperhatikan 
kepentingan konsumen. Sampai saatini, walaupun telah ditetapkan undang-undang 
perlindungan konsumen, perangkat hokum masih belum efektif dalam melakukan 
perlindungan kepada konsumen. Penerapan perlindungan konsumen yang belum efektif 
juga menimpa para konsumen pengguna kartu kredit. Konsumen pengguna kartu kredit 
merupakan pihak yang sangat dirugikan akibat dari kebijakan pihak bank yang 
mengeluarkan kartu kredit. Kerigian yang menimpa pengguna kartu kredit dapat berupa 
adanya berbagai bentuk pembebanan biaya-biaya yang sebenarnya tidak harus dibayar 
oleh pengguna kartu kredit, misalnya biaya materai lunas untuk pembayaran, biaya saat 
pembayaran kartu kredit dan sebagainya. Kenyataan ini menunjukan bahwa pihak bank 
memanfaatkan posisi konsumen yang lemah dan menganggap konsumen sangat 
membutuhkan kartu kredit tersebut, sehingga mereka tidak komplain atas tindakan 
sewenang-wenang pihak bank dalam membebankan berbagai biaya kepada konsumen. 
Walaupun sudah ada Undang Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan 
perangkat hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi sampai saat 
ini masih sulit bagi konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang jujur dari para pelaku 
usaha, konsumen masih sulit untuk memperoleh keadilan atas perlakuan pelaku usaha 
yang sewenang wenang. 

Kesulitan bagi konsumen unruk mendapatkan keadilan dari tindakan pelaku usaha 
yang sewenang wenang terbukti dari belum adanya perlindungan yang memadai kepada 
konsumen kartu kredit untuk melakukan komplain atas pembebanan biaya yang 
sebelumnya tidak diketahui oleh pengguna kartu kredit sangat sulit dan tidak mudah 
untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan  bagi konsumen dari pihak bank 
yang mengeluarkan kartu kredit. Selain itu, sampai saat ini pihak bank sebagai pelaku 
usaha masih selalu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya 
tanpa memperhatikan besarnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pengguna kartu 
kredit yang tiba tiba dimunculkan oleh pihak bank. 

  
Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) 
bagaimanakah peranan Yayasan Konsumen dalam membantu memberikan perlindungan 
kepada pengguna kartu kredit, 2) bagaimanakah Upaya Yayasan Lembaga konsumen 
dalam melindungi konsumen pengguna kartu kredit. 
 
Tujuan dan Manfaat 
 Adapun  suatu  penelitian  tentunya  harus  mempunyai  tujuan  yang  ingin di peroleh 
dari hasil penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian  adalah sebagai 
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berikut:1) untuk mengetahui Perspektif hukum perlindungan konsumen, 2) untuk 
mengetahui fungsi dan peranan undang undang perlindungan konsumen. 
 
Metode Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang 
sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif 
dalam masyarakat. Lokasi Penelitian yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 
(YLKI ) Surabaya. 
 
Kajian Teori 
Konsumen 

Pengertian konsumen menurut Nasution (2002) adalah setiap pengguna barang 
atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, Keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk 
memporduksi barang/jasa lain untuk memperdagangkannya kembali. Menurut Undang-
Undang no. 8 tahun 1999 pasal 1 butir 2, konsumen adalah setiap pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri,keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan 
definisi konsumen dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah 
setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang ada di msyarakat untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri ata orang lain dan barang atau jasa tersebut tidak untuk 
diperdagangkan kembali. Pengertian konsumen dimaksudkan dengan konsumen adalah 
pemakai (barang-barang hasil industri, jasa dan sebagaainya), maksudnya di sini adalah 
orang yang menggunakan kartu kredit yang merupakan produk jasa yang dikeluarkan 
oleh suatu bank yang menerbitkan kartu kredit. 
 
Perlindungan Konsumen 

Dalam dunia usaha, konsumen masih menjadi pihak yang sering dirugikan oleh pihak 
pelaku usaha. Kondisi ini disebabkan karena lemahnya posisi konsumen serta belum 
adanya kesadaran yang tinggi dari konsumen untuk menuntut haknya pada pelaku usaha 
jika merasa dirugikan. Hal ini juga terjadi pada dunia usaha kartu kredit, dimana pelaku 
usaha penerbit kartu kredit membebankan berbagai bentuk biaya yang sebelumnya tidak 
diberitahukan kepada konsumen pemegang kartu kredit, tetapi konsumen pemegang kartu 
kredit belum berani untuk menuntut haknya kepada bank peenrbit kartu kredit. Kenyataan 
ini telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha penerbit kartu kredit untuk mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan perlindungan kepada pemegang 
kartu kredit. Akibat dari ketidaksesuain antara kondisi harapan konsumen atas pemakaian 
produk atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha penerbit kredit 
telah merugikan masyarakat pengguna kartu kredit selaku konsumen. Kerugian konsumen 
atas penggunaan kartu kredit lebih cenderung pada kerugian material yang berupa 
pembebanan biaya yang terlalu tinggi dan memberatkan atas penggunanaan kartu kredit. 
Untuk dapat melindungi konsumen dari kecurangan para pelaku usah yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka diperlukan landasan hukum yang dapat 
dijadikan sebagai dasar hukum bagi perlindungan konsumen. Landasan hukum/tata 
hukum nasional yang dapat diterapkan dalam rangka perlindungan konsumen adalah : 1) 
hukum perdata, 2) hukum pidana, 3) hukum Dagang, 4) hukum Acara Perdata, 5) 
Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tenting perlindungan konsumen (Susanto,2008). 
Landasan hukum di atas dapat digunakan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha 
yang melakukan kecurangan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada 
konsumen. 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Mengingat semakin banyaknya yang menimpa konsumen akibat dari kecurangan atau 
kelalaian produsen, peemerintah mulai memperhatikan tenting pemberian perlindungan 
konsumen. Ini terbukti dengan dikeluarkan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, walaupun penerapan undang-udang ini masih belum maksimal 
karena adanya berbagai macam kendala di lapangan dalam penerapannya. Kenyataan 
pelanggaran praktek pelakun usaha yang menjual jasanya yang bertentangan dengan kode 
etik misalnya menaikkan suku bunga atau biaya lainnya bagi bank yang mengeluarkan 
kartu kredit tanpa harus terlebih dahulu kepada pemegang kartu kredit selalu konsumen. 
Pelaku usaha dalam hal ini pihak yang mengeluarkan kartu kredit selalu memanfaaatkan 
kelemahan pemegang kartu kredit daam hal pembebanan berbagai biaya, termasuk biaya 
yang dikenakan atas materi bagi pembayaran di atas Rp 500.000. Kondisi seperti ini 
sebenarnya sangat merugikan pengguna kartu kredit. 

Walaupun sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengalami kerugian akibat 
penggunaan kartu kredit yang biaya tak terduga yang dibebankan sebenarnya sangat 
merugikan konsumen kartu kredit, tetapi mereka masih enggan untuk menuntut ganti rugi 
kepada pelaku usaha kartu kredit. Keengganan konsumen pengguna kartu kredit untuk 
menggugat pelaku usaha yang menerbitkan kartu kredit disebabakan karena : 1) biaya 
yang dikeluarkan untuk berperkara tidak sebanding dengan kerugian yang dialami 
pengguna kartu kredit dengan limit yang rendah, misalnya antara Rp 2.000.000 sampai 
Rp 4.000.000, dimana kerugian yang biasanya dialami konsumen pengguna kartu kredit 
setiap bulan hanya berkisar anatara Rp 25.000 sampai Rp 100.000. Kelemahan inilah 
yang dimanfaatkan pelaku usah a membebankan macam-macam biya tersebut, karena 
adanya keyakinan konsumen tidak akan memperkarakan kerugian yang dianggap kecil 
walaupun bagi konsumen hal tersebut sangta memberatkan; 2) rentang waktu yang harus 
dijalani konsumen pengguna kartu kredit untuk memperoleh keadilan begitu lama, 
panjang, melelahkan serta menimbulkan kerugian material dan immaterial. 

Mengingat adanya permasalahan di atas, maka untuk dapat melindungi konsumen 
pengguna kartu kredit yang mengalami kerugian akibat kecurangan para pelaku usaha 
penerbit kartu kredit, diperlukan adanya upaya yang aktif dari penegak hukum serta 
membentuk lembaga yang  diberi kewenagan meminta pertanggungjawaban pengusaha 
yang menerbitkan kartu kredit yang merugikan konsumen melalui pengadilan. Peraturan 
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen mempunyai fungsi untuk melindungi 
konsumen dari kecurangan pelaku usaha. Dengan adanya peraturan hukum tersebut, 
konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminy karenamenggunakan 
suatu produk atau jasa tertentu. Jika perusahan atau pelaku usaha yang menjual produk 
atau jasa yang dapat mengakibatkan konsumen mengalami kerugian, maka dapat 
meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena menggunakan suatu produk 
atau jasa tertentu.  

Untuk membantu konsumen dalam menuntut ganti rugi pada pelaku usaha, maka 
perlu adanya reformasi hukum acara perdata. Hal-hal yang baru yang dapat diintrodusir 
dalam rangka membedakan posisi konsumen adalah : 1) Small claim court, adalah 
semacam peradilan vital, dengan hakim tunggal, tanpa ada keharusan menggunakan 
pengacara, biayanya ringan dan tidak ada upaya banding. Jika ini dilakukan akan dapat 
memberi akses kepada konsumen untuk menuntut produsen walaupun nilai nominal kasus 
kecil; 2) Class action, dalam sengketa konsumen, pada umumnya korban bersifat missal. 
Secara teknis, agak susah bagi konsumen yang dirugikan mengajukan gugatan perdata, 
harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara, padahal kasusnya sama. Dengan 
gugatan class action terhadap kasus yang sama, cukup diwakili beberapa korban yang 
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menuntut secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam keputusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum teap pihak korban dimenangkan, maka korban lain yang tidak 
mengajukan gugatan, juga dapat meminta ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan 
baru; 3) beban pembuktian terbalik, dalam sengketa konsumen, apabila konsumen 
mengajukan gugatan, maka konsumen harus membuktikan bahwa produsen melakukan 
kesalahan yang menimbulkan kerugian dipihak konsumen. Dalam sengketa konsumen, 
seperti kasus kerugian diatas pembenanan biaya yang tinggi atas penggunaan kartu kredit, 
tidak mudah bagi konsumen membuktikan bahwa jasa yang dibelinya telah merugikan 
bagi konsumen atas kesalahan pelaku usaha penerbit kartu kredit, Karen adalam 
prakteknya pihak konsumenlah yang melakukan pengajuan atau permohonan untuk 
diberikan kartu kredit, sehingga pemberi kartu kredit seolah-olah hanya menindak lanjuti 
permohonan konsumen, walaupun dalam kenyataannya marketing pernebit kartu kredit 
yang pro aktif merayu konsumen untuk menggunakan kartu kredit. Permasalahan selama 
ini terjadi dari usaha jasa kartu kredit yang diterbitkan oleh bberapa bank, baik bank asing 
maupun bank dalam negeri dalam menarik konsuumen yang tidak transparan 
menyebutkan biaya-biaya yang harus  dibebankan kepada pemegang kartu kredit hanya 
berupa biaya anggota ditangung dan merugikan pemegang kartu kredit. 

Berkaitan dengan kerugian yan dapat dialami oleh pemegang kartu kredit, maka 
pelaku usaha yang menerbitkan kartu kredit sesuai dengan isi kewaiban pelaku usaha 
yang tercantum dalam pasal 7 butir (g) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tenting 
Perlindungan Konsumen yaitu : “memeberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian”. Sesuai dengan isi pasal 7 butir (g) Undang-undang nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen diatas, maka pelaku usaha kartu kredit yang telah 
melanggar perjanjian tenting pembebanan biaya bagi pemegang kartu kredit yang dapat 
merugikan pemegang kartu kredit berkewajiban untuk memberikan kompensasi yang 
berupa ganti rugi atas kerugian konsumen akibat dari opemakaian kartu kredit, baik 
berupa pengurangan berban yang harus ditangung pemegang kartu kredit maupun 
mengembalikan uang yang sudah dibayarkan pemegang kartu kredit kepada bank 
penerbit kartu kredit. 
 
Analisa dan Pembahasan 
Peranan Yayasan Konsumen Dalam Melindungi Pengguna Kartu Kredit 

Bagi konsumen pengguna katu kredit tidak mudah untuk mendapatkan keadilan atas 
kerugian yang dideritanya karena mengkonsumsi atau mempergunakan produk tertentu. 
Oleh karena itulah, untuk membantu konsumen agar dalam mendapatkan keadilan 
sebagai pengguna kartu kredit, maka diperlukan adanya suatu lembaga swadaya 
masyarakat yang bergerak dalam membantu memberikan perlindungan kepada konsumen 
penguna kartu kredit. Lembaga swadaya masyarakat ini dapat berupa organisasi-
organisasi konsumen yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. Pendirian 
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen diatur 
dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu : 1) pemerintah mengakui 
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, 2) lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif 
dalam mewujudkan perlindungan konsumen, 3) tugas lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat meliputi kegiatan : a) menyebarkan informasi dalam rangka 
meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa, b) memberikan nasehat kepada konsumen yang 
memerlukan, c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 
perlindungan konsumen, d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, 
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termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, e) melaksanakan pengawasan 
bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, f) 
ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Isi pasal 44 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 diatas menunjukkan bahwa swadaya 
masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam membantu konsumen untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang 
diderita akibat menggunakan suatu produk tertentu. Lembaga swadaya masyarakat yang 
bergerak dalam bidang perlindungan konsumen di Surabaya bernama Yayasan 
Konsumen. Yayasan Konsumen ini memiliki kantor di Jalan Musi No. 30 Surabaya. 
Dalam segala aktivitasnya tentu saja organisasi konsumen seperti Yayasan Konsumen 
berindak dalam kapasitasnya selaku perwakilan konsumen. Walaupun demikian tujuan 
yang sama,yaitu melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen. 
Kedudukan organisasi konsumen seperti Yayasan Konsumen selaku perwakilan 
konsumen dalam menghadapi sengkata konsumen diatur dalam pasal 46 Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1999 yaitu: 1) gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 
a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahliawaris yang bersangkutan; b) sekelompok 
konsumen yang mempuyai kepentingan yang sama; c) lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau 
yayasan,yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan 
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan 
telah melaksanakan kegiatansesuai dengan anggaran dasarnya; d) pemerintah dan/atau 
instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan 
mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tudak sedikit; 2) 
gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat atau oemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,huruf 
c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum : a) ketentuan lebih lanjut mengenai 
kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud 
pda ayat (1) huruf d diatur dengan Perturan Pemerintah. Berdasarkan isi psal 46 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 di atas, dapat dikethui dengan jelas bshwa keduduka Yayasan 
Konsumen  selaku lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang 
perlindunga konsumen, dalam setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha yang 
merugikan konsumen adalah sebagai perwakilan konsumen untuk melakukan gugatan 
atas kerugian yang diderita konsumen. 

Selaku organisasi konsumen, Yayasan Konsumen harus memiliki karakteristik 
prinsip kebebasan. Mengenahi kerakteristikn ini, terdapat enam kualifikasi kebebasan 
yang harus dimiliki oleh organisasi konsumen yaitu: 1) mereka harus secara eksklusif 
mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, 2) kemajuan perdagangan akan tidak ada 
artinya, jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, 3) mereka harus non 
profit making dalam profil aktifitasnya, 4) mereka tidak boleh menerima iklan-iklan 
untuk alasan-alasan komersial apapun delam publikasi-publikasi mereka, 5) mereka tidak 
boleh mengijinkan ekpoitasi atas infomasi dan atvis yang mereka berikan kepada 
konsumen untuk kepentingan kperdangangan, 6) mereka tidak bole mengijikan kebebasan 
tindakan dan komentar mereka dipengaruhi atau dibatasi pesan-pesan tambahan. 

Adanya prinsip kebebasan yang harus dimiliki oleh Yayasan Konsumen selaku 
lembaga organisasi konsumen dimaksudkan agar yyasan konsumen dapat bersikap netral 
dan objektif dalam menanggani kasus gugatan onsumen da tidak memiliki motif untuk 
mencari keungtungan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. 
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Perlindungan	  kepada	  Konsumen	  Pengguna	  Kartu	  Kredit	  
Dalam kenyataan yang ada dimasyarakat, walaupun konsumen sering dirugikan oleh 

tindakan melawan hukum dari pelaku usaha, konsumen masih enggan untuk melakukan 
gugatan melalui jalur hukum. Keengganan konsumen ini masih dapat disebabkan karena 
konsumen belaum menyadari sepenuhnya kedudukannya sebagai konsumen. Oelh karena 
itu dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen dalam usaha mendapatkan 
perlindungan konsumen perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1) perlindungan 
konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan, 2) promosi dan 
perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen, 3) tersediannya informasi yang 
memadai bagi konsumen memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yan tepat 
sesuai kehendaak dan kebutuhan pribadi yaitu pendidikan konsumen, tersedianya upaya 
rugi yang efektif, kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi 
lainnya yang relevan dan memnerikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk 
menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut 
kepentingan mereka. 

Dalam pemberdayaan konsumen, selain lembaga konsumen yang mewakili 
kepentingan masyarakat, masih ada dan pemerintah. Artinya, dalam pemberdayaan 
konsumen, selain oleh lembaga konsumen, juga menjadi tanggug jawab produsen dan 
pemerintah, tanpa adanya komitmen yang sama dari pelaku usaha dan pemerintah dalam 
memberdayakan konsumen, tidak akan menghasilkan output yang optimal. Dalam format 
yang ideal, pemberdayaan konsumen secara simultan harus dilakukan dari dua arus. 
Pertama, dari arus bawah, yaitu adanya lembaga konsumen yang tumbuh dari bawah, 
kuat dan tersosialisasi secara baik dan merata dikalangan konsumen. Kedua, dari arus 
atas, adanya lembaga/departemen dalam struktur kekuasaan yang secara khusus 
mengurusi masalah perlindungan konsumen. Sejak berdirinya, telah banyak upaya yang 
dilakukan Yayasan Konsumen dalam memberdayakan konsumen. Yayasan Konsumen 
mempunyai tiga bidang devisi lini paling depan yang sekaligus menjadi ujung tombak 
dalam memebrdayakan yaitu : 1) bidang pengaduan dan advokasi, tugasnya dalam 
meningkatkan mikro menerima sekaligus menyelesaikan berbagai kasus pengaduan 
konsumen. Ditingkat mikro, mengemas data lapangan berupa pengaduan konsumen 
menjadi bahan yang dapat dipakai untuk advokasi dengan target dapat mengubah 
kebijakan yang lebih akomodatif menampung kepentingan konsumen; 2) bidang 
penerbitan, produknya selain berupa majalah bulanan Warta Konsumen, juga buku-buku 
masalah perlindngan konsumen. Semua produks penerbitan, selain dapat berfungsi 
sebagai panduan, juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk keperluan 
akademis; 3) bidang pendidikan, tugasnya melakukan pendampingan terhadap kelompok-
kelompok konsumen. Mengkomunikasikan ide-ide gerakan konsumen melalui media 
massa, baik cetak maupun elektronik. Upaya pemberdayaan konsumen tersebut diatas 
dimaksudkan agar dapat menegtahui dengan jelas hak dan kewajiban, sehingga 
mempermudah upaya melakukan perlindungan terhadap konsumen. 
	  
Simpulan 

Hasil pembahasan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut pelayanan kepada 
konsumen pengguna kartu kredit, misalnya pelaku usaha kartu kredit tidak memberikan 
informasi yang benar tenting biaya yang harus ditanggung konsumen atas produk jasa 
kartu kredit, tetapi konsumen pemegang kartu kredit masih enggan untuk menuntut hak-
haknya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran 
konsumen akan haknya masih rendah. Untuk dapat melindungi konsumen dari 
kecurangan para pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, 
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diperlukan lansdasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan 
bagi pengguna kartu kredit. 

Peraturan  hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, yang mempunyai fungsi untuk melindungi konsumen dari 
kecurangan pelaku usaha. Tindakan perusahaan atau produsen dapat dikategorikan 
melakukan perbuatan melangar hukum dan wajib memeberikan ganti rugi pada konsumen 
apabila pelaku usaha tersebut dalam menjual produk dan/atau jasa telah menimbulkan 
kerugian kepada konsumen pengguna kartu kredit. Untuk dapat membantu memberikan 
perlindungan konsumen, dalam hal ini adalah Yayasan Konsumen diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya serta 
memberikan bantuan kepada konsumen yang akan menuntut hak ganti rugi kepada pelaku 
usaha yang telah melanggar hak-hak konsumen. 
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Abstract 
 
Modern	  industrial	  societies	  provide	  many	  examples	  of	  what	  are	  called	  risks.	  Insurance	  
institutions	   play	   a	   role	   in	   the	   development	   of	   a	   country	   generally,	   especially	   for	   the	  
community.	   If	   we	   look	   at	   the	   above	   descriptions	   of	   the	   insurance	   institution	   is	  
inseparable	   from	  a	  problem	   that	  arises	   in	   the	   community	   that	   resulted	   in	  a	  very	  big	  
impact	   on	   the	   insurance	   agency	   itself.	   The	   formulation	   of	   research	   problems	   as	  
follows:	  1)	  how	  the	  implementation	  of	  Insurance	  Agreement	  between	  the	  insurer	  and	  
the	   insured	  at	  PT.	  Bumi	  Putra	   Insurance	  Lamongan	  District,	  2)	  what	  are	   the	   factors	  
causing	  one	  of	  the	  parties	  Wanprestasi	  and	  what	  the	  legal	  consequences.	  The	  benefits	  
of	   research	   are:	   1)	   to	   study	   or	   understand	   and	   analyze	   the	   implementation	   of	  
Insurance	  agreement,	  2)	  to	  study	  and	  understand	  and	  analyze	  the	  effect	  of	  law	  if	  one	  
of	   the	  parties	  wanprestasi	  and	  the	   factors	  causing	   it.	  The	  research	  approach	  method	  
used	   in	   this	   research	   is	   descriptive	   qualitative	   that	   is	   an	   approach	   done	   to	   analyze	  
about	  how	  far	  a	  law	  /	  legislation	  or	  law	  apply	  effectively	  in	  society.	  Location	  Research	  
at	  PT.	  Bumi	  Putra	  Insurance	  Lamongan	  District.	  
	  
Key	  word	  :	  Industrial	  Society,	  Insurance	  Institution,	  Agreement	  
 
Abstrak 
 
Masyarakat industri yang modern  menyediakan banyak contoh apa yang disebut sebagai 
resiko. Lembaga asuransi sangat berperan dalam pembangunan suatu negara umumnya, 
khususnya bagi masyarakat. Apabila kita cermati uraian-uraian tersebut diatas mengenai 
kelembagaan asuransi tidak terlepas dari suatu persoalan-persoalan yang timbul dalam 
masyarakat sehingga mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap lembaga 
asuransi itu sendiri. Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1) bagaimanakah 
Pelaksanaan Perjanjian Asuransi antara penanggung dan tertanggung di PT. Asuransi 
Bumi Putra Kabupaten Lamongan, 2) apakah faktor-faktor penyebab salah satu pihak 
Wanprestasi serta apa akibat hukumnya. Adapun manfaat penelitian adalah : 1) untuk 
mempelajari atau memahami  serta menganalisa mengenai Pelaksanaan perjanjian 
Asuransi, 2) untuk mempelajari dan memahami serta menganalisa mengenai  Akibat 
Hukum jika salah satu pihak wanprestasi serta faktor-faktor penyebabnya. Metode 
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu 
peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. 
Lokasi Penelitiannya di  PT. Asuransi Bumi Putra Kabupaten Lamongan. 
 
Kata Kunci: Masyarakat Industri, Lembaga Asuransi, Perjanjian  
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Pendahuluan 
Asuransi ini yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum 

Perniagaan yang mendefinisikan sebagai berikut : “Asuransi atau pertanggungan adalah 
suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang 
tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”. Dengan demikian peranan 
lembaga asuransi sangat diperlukan. Hal ini disebabkan lembaga asuransi dapat 
menyediakan dana pembangunan melalui kegiatan mobilisasi dana masyarakat, dan 
peranan lembaga asuransi yang mampu memberikan proteksi terhadap hasil 
pembangunan. Dengan kedua fungsi tersebut, lembaga asuransi dapat memberikan 
pengamanan baik kepada yang memerlukan dana, pemegang polis, maupun kepada 
masyarakat atau ekonomi secara keseluruhan dengan kemampuannya memberikan 
jaminan terhadap kegiatan ekonomi secra keseluruhan. 

Lembaga asuransi apabila kita telusuri,usianya kemungkinannya sama dengan usia 
peradapan manusia itu sendiri. Pendapat itu didasarkan kepada kenyataan di masyarakat, 
bahwa manusia sudah berusaha keras untuk mendapatkan pengamanan sejak mereka 
hidup. Pada mulanya, rasa aman itu ada apabila ada jaminan atas makanan dan tempat 
tingga serta jaminan dalam kedudukan hukum. Apabila kita membaca sejarah kerajaan 
Mesir kuno, kita dapat mengetahui bagaimana rakyat Mesir menyisihkan sebagian dari 
hasil panennya sewaktu memperoleh hasil panen yang baik dan banyak, guna 
mengamankan persediaan makanan sewaktu mereka berada pada musim kering. 
Masyarakat berkembang dan peranan dari pada para individu di dalam sistem ekonomi 
menjadi semakin terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang bersifat 
ekonomis menjadi meningkat. Keamanan yang bersifat ekonomis adalah merupakan 
lawan dari resiko yang bersifat ekonomis, yang secara singkat biasa kita sebut resiko saja. 
Resiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun bukan dari suatu 
kemungkinan (probability). Misalnya apabila seorang melihat suatu pagi yang gelap 
karena mendung, mungkin seseorang itu akan mengatakan bahwa hujan mungkin akan 
turun. Bahkan apabila mendung atau awan demikian besar, maka hujan lebat akan turun. 
Ramalan cuaca dapat pula dilakukan pada saat hari cerah. 

Masyarakat industri yang modern  menyediakan banyak contoh apa yang disebut 
sebagai resiko. Seorang pemilik rumah menghadapi banyak kerugian ekonomis yang 
potensial yang disebabkan oleh terbakarnya rumah. Demikian pula seseorang pengemudi, 
walaupun ragamnya lebih sedikit. Kerugian yang potensial dihadapi seseorang 
pengemudi adalah apabila ada kendaraannya itu rusak. Suatu kerugian yang lebih besar 
lagi adalah apabila terjadi luka pada pihak ketiga, yang disebabkan oleh suatu kecelakaan 
dimana pengemudi itu harus bertanggung jawab. Selaras dengan perkembangan industri, 
kebutuhan akan sistem yang lebih formal itu timbul. Kermudian disebabkab oleh semakin 
meningkatnya urbanisasi penduduk, mengakibatkan bahwa seseorang itu menjadi asing 
dengan tetangganya, karena itu menjadi tidak memadai untuk mengharapkan bantuan dari 
tetangganya apabila kepentingan ekonomis mereka berbeda. Sehubungan dengan itu, 
sangatlah alamiah bahwa konsep “POOL” kerja sama dan persaudaraan itu kemudian 
menjadi di formalisasi pada masyarakat industri. Di bawah pengaturan baru yang formal, 
jaminan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dapat diperoleh dengan cara membeli 
polis asuransi dari itu, setiap pemegeng polis secara tersirat mengumpulkan resiko 
mereka dengan pemegang polis yang lain. Namun diantara para pemegang polis tersebut, 
tidak diperlukan lagi untuk saling kenal satu dengan lainnya. 

Apabila dicermati dari uraian tersebut diatas, maka kelembagaan asuransi terbagi atas 
3 (tiga) bagian yaitu :1) Asuransi sebagai lembaga proteksi;2) Asuransi sebagai lembaga 
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keuangan;3) Asuransi sebagai lembaga usaha. Landasan yuridis dalam asuransi termuat 
dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHD asuransi diatur dalam 2 (dua) buku sebagai 
berikut :1) Buku I bab IX yang mengatur tentang pertanggungan atau asuransi;2) Buku I 
bab X yang mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang 
mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang pertanggungan jiwa;3) 
Buku II bab IX tentang pertanggungan terhadap bahaya laut dan perbudakan;4) Buku II 
bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangutan darat, disungai dan 
perairan laut. Adapun landasan hukum asuransi masuk kedalam Buku III Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata disebabkan asuransi mencakup persetujuan atau perjanjian 
secara umum. Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata 
yang mengatakan bahwa,” persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  Menurut Subekti 
(2001) memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang, 
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut Satrio (2002) mengatakan bahwa,” yang 
dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak mengikatkan 
diri pada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan”. 

Dari beberapa defisini yang dikemukakan beberapa ahli, perjanjian dapat dibedakan 
menjadi : 1) perjanjian Sepihak dan perjanjian Timbal Balik:2) perjanjian sepihak adalah 
perjanjian yang hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan 
prestasi, sedangkan pihak lainnya hanya mempunyai hak, 3) perjanjian timbal balik 
adalah perjanjian yang mana kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan 
kewajiban terhadap prestasi yang diperjanjikan, 4) perjanjian Konsensuil dan perjanjian 
Riil :a) perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang tercipta dengan dicapainya kata 
sepakat antara kedua belah pihak, b) perjanjian Riil adalah perjanjian yang tercipta 
dengan dipenuhinya kata sepakat dan pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan, 5)    
perjanjian dengan beban dan perjanjian tanpa beban :a) perjanjian Dengan Beban adalah 
perjanjian dimana kedua belah pihak harus melakukan sesuatu prestasi, b) perjanjian 
Tanpa Beban adalah perjanjian dimana hanya satu pihak saja yang harus melakukan 
prestasi dan lain-lain.  

Dari uraian-uraian tersebut diatas, telah terlihat dengan jelas bahwasanya lembaga 
asuransi sangat berperan dalam pembangunan suatu negara umumnya, khususnya bagi 
masyarakat. Apabila kita cermati uraian-uraian tersebut diatas mengenai kelembagaan 
asuransi tidak terlepas dari suatu persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat 
sehingga mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap lembaga asuransi itu 
sendiri. Hal ini disebabkan karena asuransi suatu pertanggungan yang diberikan kepada 
seseorang atas dasar adanya ikatan perjanjian mengenai apa yang diasuransikan.Dengan 
demikian dalam polis asuransi sangat dibutuhkan pembuktian-pembuktian apabila sesuatu 
hal terjadi terhadap apa yang diperjanjiakan oleh kedua belah pihak atau lebih agar 
masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Polis asuransi dapat 
diselesaikan dengan berbagai cara dalam sebagian polis, pilihan penyelesaian terletak 
pada penanggung, sedangkan dalam polis lainnya pada pihak yang ditanggung. 
Contohnya : dalam asuransi kebakaran, perusahaan asuransi berhak memperbaiki atau 
mengganti barang yang rusak dan bukan membayar ganti rugi kerugian yang timbul dari 
kebakaran tersebut. 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimanakah 
Pelaksanaan Perjanjian Asuransi antara penanggung dan tertanggung di PT. Asuransi 
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Bumi Putra Kabupaten Lamongan, 2) apakah faktor-faktor penyebab salah satu pihak 
Wanprestasi serta apa akibat hukumnya. 
 
Tujuan dan Manfaat 
 Adapun manfaat penelitian adalah : 1) untuk mempelajari atau memahami  serta 
menganalisa mengenai Pelaksanaan perjanjian Asuransi, 2) untuk mempelajari dan 
memahami serta menganalisa mengenai  Akibat Hukum jika salah satu pihak wanprestasi 
serta faktor-faktor penyebabnya. 
 
Metode Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang 
sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif 
dalam masyarakat (Asikin, 2004). Lokasi	   Penelitiannya	   di	   	   PT.	   Asuransi	   Bumi	   Putra	  
Kabupaten	  Lamongan.	  
 
Kajian Teori 
Perjanjian Asuransi 
 Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang Undang hukum Dagang memberikan 
definisi tentang asuransi sebagai berikut : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu 
perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang 
tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Menurut Pasal 1 
Undang Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi mendefinisikan sebagai berikut : 
“Asuransi sebagai perjanjian antar dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 
mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang 
mungkin akan dideritanya pihak tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak 
pasti, atau unutk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau 
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. 
 Di dalam pasal 1774 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menggolongkan 
asuransi, bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup (lifrente), dan perjudian 
ke dalam perjanjian untung-untungan (konsovereenskomst). Apabila kita bandingkan, 
ternyata definisi yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 lebih lengkap 
dibandingkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena apa yang diatur di dalam Undang 
Undang No. 2 Tahun 1992 juga mencakup perjanjian asuransi jiwa, sedangkan definisi 
yang ada didalam KUHD hanya mencakup perjanjian asuransi kerugian saja. Dan apabila 
melihat Pasal 1 angka 2 dari Undang Undang No. 2 Tahun 1992 menambahkan obyek 
asuransi bisa berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab 
hokum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak dan atau berkurang 
nilainya. Pada awalnya pertanggungan atau asuransi di Indonesia berasal dari hukum 
barat, khususnya Belanda yang pengaturan atau dasar hokum dari asuransi masuk 
kedalam KUH Perdata dan KUHD. Sejak diundangkannya Undang Undang No. 2 Tahun 
1992 tentang Perasuransian, maka hukum positif yang mengatur kegiatan perasuransian 
di Indonesia terdiri atas :1) KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang);2) Undang 
Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian;3) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;4) Keputusan Menteri Keuangan 
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Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perijinan Usaha Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi; 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KMK.017/1993 
tentang Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;6) 
Keputusan Menteri Keuangan nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan 
Usaha perusahaan auransi dan Perusahaan reasuransi;7) Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 226/KMK.017/1993 tentang Perijinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha 
perusahaan penunjang Usaha Asuransi;8) Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan Nomor KEP.5289/LK/1993;9) Surat Edaran Direktorat jenderal Lembaga 
Keuangan Nomor SE-618/LK/1994. 
 Walaupun telah diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 
Perasuransian, KUHD adalah merupakan hokum yang bersifat khusus (Lex spesialis), 
sedangkan KUH Perdata merupakan hokum yang bersifat umum (Lex generalis). Kedua 
undang undang tersebut sama-sama mengatur hokum prifat, yaitu hokum yang mengatur 
kepentingan pribadi (hubungan antara pribadi dengan pribadi). Walaupun sama-sama 
mengatur hokum privat, namun daya mengikat KUHD lebih besar. Hal ini karena yang 
ditentukan didalam KUHD pada umumnya bersifat imperatif. Sebaliknya KUH Perdata 
lebih banyak mengatur hal-hal yang pokok dan merupakan lez generalis, menyebabkan 
ketentuan-ketentuan undang undang tersebut yang berkenaan dengan perjanjian dapat 
dikesampingkan apabila para pihak menghendakinya. Undang Undang Nomor 2 Tahun 
1992 berbeda dengan KUH Perdata dan KUHD. Hal ini disebabkan karena Undang 
Undang No. 2 tahun 1992 adalah termasuk kedalam hokum publik, yaitu hukum yang 
mengatur kepentingan umum. Hukum ini sifatnya adalah memaksa, sehingga pelanggaran 
terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. 

 
Analisa dan Pembahasan 
Pelaksanaan perjanjian Asuransi 
 Walaupun telah diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa 
penanggung harus melaksanakan prestasi atau kewajibannya sesuai dengan yang 
diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan 
prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang 
diperjanjikan tersebut terjadi dan menimbulkan kerugian terhadap tertanggung, Namun, 
pelaksanaan tersebut bukan serta merta dapat dilakukan, harus terlebih dahulu melihat 
apakah peristiwa tersebut merupakan salah satu dari yang diperjanjkan. Adapun syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar penanggung melaksanakan kewajibannya (prestasi) 
sesuai dengan apa yang diperjanjikan adalah :1) adanya peristiwa yang tidak tertentu;2) 
hubungan sebab akibat;3) cacat atau kebusukan benda;4) kesalahan sendiri dari 
tertanggung;5) asas indemnity (keseimbangan);6) nilai benda yang dipertanggungkan;7) 
hal-hal yang memberatkan resiko;8) subrogasi;9) persekutuan dari penanggung;10) 
restorno secara positif.  Yang dimaksud dengan peristiwa tidak tertentu di dalam asuransi 
adalah suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, dan secara subyektif diketahui 
bahwa peristiwa itu belum timbul sebelumnya dan tidak ada kepastian bahwa peristiwa 
tersebut terjadi. Apabila peristiwa itu telah terjadi atau secara obyektif diketahui pasti 
akan terjadi, maka perjanjian masih secara sah berlaku asalkan tertanggung tidak 
mengetahui sama sekali bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Kerugian yang 
ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu (evenment) tidak secara otomatis menyebabkan 
kerugian tersebut dibayar. Agar suatu kerugian tersebut dapat dilakukan pembayaran oleh 
pihak penanggung kepada tertanggung, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa 
kerugian itu adalah disebabkan oleh peristiwa yang termasuk kedalam tanggung jawab 
penanggung. Apabila ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kerugian, dan beberapa 
diantaranya termasuk kedalam jenis peristiwa yang dijamin kepada penanggung, maka 
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untuk menentukan sejauh manakah penanggung bertanggung jawab adalah suatu hal yang 
tidak mudah. 
 Dalam hal ini, untuk menentukan apakah penanggung bertanggung jawab 
terhadap suatu kerugian yang terjadi atau tidak, ada beberapa teori yaitu, Batalnya 
perjanjian antara lain dapat disebabkan oleh adanya penipuan, adanya paksaan secara 
fisik atau secara rokhani sebagai mana diatur didalam Pasal 1321 KUH Perdata, yang 
berbunyi, “tiada  sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau 
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Sedangkan Pasal 1322 KUH Perdata 
berbunyi, “ Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila 
perjanjian itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian”. Pasal 
1323 KUH Perdata mengatakan, “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat 
suatu perjanjian merupakan alas an untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu 
dilakukan seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah 
dibuat”. Pasal 1324 KUH Perdata : “Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu 
sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berfikiran sehat, dan apabila 
perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau 
kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”. Pasal 1325 KUH 
Perdata yang berbunyi : “Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja 
apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila 
paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas 
maupun kebawah”.  Pasal 1326 KUH Perdata : “Ketakutan sahaja karena hormat terhadap 
ayah, ibu atau lain sanak keluarga dalam garis keatas tanpa disertai kekerasan, tidaklah 
cukup untuk membatalkan perjanjian”.  Pasal 1327 KUH Perdata mengatakan bahwa 
:“Pembatalan sesuatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat lagi dituntutnya, apabila 
setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan 
tegas, maupun secara diam-diam, atau apabila seseorang melampaukan waktu yang 
ditentukan oleh undang undang untuk dipulihkan seluruhnya”. Pasal 1328 KUH Perdata : 
“Penipuan merupakan suatu alas an untuk pembatalan perjanjian apbila tipu muslihat, 
yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa 
pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat”.  
 
Prosedur KLAIM  
 Di dalam mengadakan perjanjian asuransi, sebenarnya kedua belah pihak 
(tertanggung dan penanggung) dituntut untuk mempunyai itikad baik (good faith). 
Dengan itikad baik tersebut, maka pelaksanaan perjanjian asuransi hampir dapat 
dipastikan berjalan dengan lancar. Apabila suatu peristiwa atau resiko yang diperjanjikan 
dalam polis asuransi itu terjadi, maka tertanggung atau pemegang polis atau pihak yang 
ditunjuk untuk menerima manfaat melapor kekantor cabang perusahan asuransi yang 
bersangkutan. Laporan dapat dilakukan melalui surat ataupun secara lisan dengan 
telepon, kepada cumtomer service atau kepada bagian klaim. 
 Setelah menerima laporan, unit klaim akan memeriksa arsip atau data base untuk 
melihat apakah premi telah dilunasi dan kondisi-kondisi yang lain. Apabila resiko dicoper 
oleh polis, untuk asurasi kerugian biasanya diteruskan dengan peninjauan lokasi dan 
meinta dokumen pendukung. Untuk pengajuan klaim, biasanya dokumen yang diperlukan 
bervariasi. Hal ini tergantung kepada jenis asuransi yang ditutup. Dalam hal ini yang 
biasanya dilakukan menurut hasil penelitian adalah :1) Asuransi kendaraan bermotor, 
makam syarat-syarat pengajuan klaimnya adalah :a) formulir klaim yang telah diisi secara 
lengkap dan ditanda tangani oleh pemegang polis yang bersangkutan;b) berita Acara dari 
kepolisian bila terjadi kecurian, kehilangan atau melibatkan pihak ketiga;c) foto SIM 
pembawa kendaraan;d) foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);e) laporan 
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suvey dan foto-foto yang dibuat petugas survey perusahaan asuransi;f) dalam hal total 
loss, maka harus dilengkapi dengan laporan polisi setempat, surat subrogasi yang 
bermaterai yang cukup, BPKP asli, STNK asli (jika tidak ada harus dilampirkan surat 
keterangan dari kepolisian), kunci asli dan duplikatnya, faktur pembelian mobil serta 
kuitansi kosong rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh pemilik). Klaim total loss 
dapat diajukan apabila kerugian melebihi 75 % dari nilai kendaraan bermotor yang 
dipertanggungkan; 2) pengajuan klaim untuk kebakaran, maka syarat-syaratnya adalah :a) 
formulir klaim yang telah diisi lengkap;b) berita Acara yang menjelaskan terjadinya 
kebakaran;c) surat keterangan dari kepolisian atau instansi lain yang berwenang;d) 
perkiraan kerugian yang terjdi;e) foto copy polis;f) laporan survey dan foto-foto;g) 
laporan adjuster (kalau menggunakannya);h) lain-lain yang diperlukan; 3) pengajuan 
kalim atas asuransi jiwa. Dalam pengajuan klaim atas asuransi jiwa ini digolongkan atas 
dua golongan, yaitu :a) asuransi jiwa murni, dalam pengajuan klaim atas asuransi jiwa 
murni digolongkan atas dua golongfan, yaitu :1) bila tertanggung masih hidup, maka 
syaratnya adalah : formulir  klaim yang telah dilengkapi, polis yang bersangkutan, tanda 
bukti dari pemegang polis, kwitansi pembayaran premi yang terakhir, 2) bila tertanggung 
meninggal dunia, maka syaratnya adalah : formulir klaim yang telah dilengkapi, polis 
yang bersangkutan, surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang, surat 
keterangan dari dokter yang memeriksa atau merawat tertanggung yang menjelaskan 
menganai penyebab meninggalnya yang bersangkutan, tanda bukti dari penerima 
manfaat, kuitansi pembayaran premi terakhir; 3) personal accident, persyaratannya adalah 
:a) formulir klaim yang dilengkapi, b) surat keterangan dari polisi atau instansi yang 
berwenang, c) surat keterangan dokter yang menerangkan penyebab kematian, d) kuitansi 
pengobatan, e) visum et repertum dan akte kematian dalam hal tertanggung meninggal 
dunia, f) foto copy polis, g)  dan surat-surat lain yang diperlukan. 
 Di dalam hal pembayaran klaim atas polis yang diajukan, terdapat beberapa cara 
pembayarannya, yaitu :1) pembayaran klaim murni, yaitu suatu pembayaran klaim karena 
klaim tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan yang dilampiri 
dengan dokumen pendukung yang lengkap; 2) pembayaran klaim exgratia, yaitu 
pembayaran klaim atas suatu resiko yang dijamin dengan polis, namun berdasarkan 
kondisi yang tercantum dalam sebenarnya kurang memenuhi persyaratan teknis yang 
diperlukan, tetapi pembayaran klaim tetap dilakukan mengingat hubungan baik, namun 
dalam jumlah yang tidak sepenuhnya atau dengan kata lain tidak sesuai dengan polis.  
 
Simpulan 
 Perjanjian asuransi hendaknya kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) 
dituntut untuk mempunyai itikad baik (good faith). Laporan dilakukan oleh tertanggung 
atau pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat melapor kekantor 
cabang perusahan asuransi yang bersangkutan dapat  melalui surat ataupun secara lisan 
dengan telepon, kepada cumtomer service atau kepada bagian klaim. Untuk pengajuan 
klaim, biasanya dokumen yang diperlukan bervariasi. Hal ini tergantung kepada jenis 
asuransi yang ditutup. Pembayaran klaim atas polis yang diajukan, terdapat beberapa cara 
pembayarannya, yaitu :1) pembayaran klaim murni dan 2) pembayaran klaim exgratia. 
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Abstract 
 
The problem of the oil exploration development of or exploitation of oil and gas is 
without having an employment contract or without an oil and gas business license. Law 
No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas regulates the business activities related to oil and 
gas, both upstream business activities and downstream business activities. Until now the 
law No. 22 of 2001 is still a controversy among the people because it is considered very 
pro-liberalization that does not guarantee the supply of fuel and natural gas in the 
country. The substance in the Act, which is considered not to protect the national interest, 
even becomes a milestone of liberalization and privatization of the oil and gas sector in 
Indonesia because this Act has castrated the monopoly right of Pertamina and created a 
complicated bureaucratic system for investors. This is due to the existence of various 
types of levies prior to exploration, levy, and taxes that incriminates investors due to the 
bureaucratic process that is convoluted. Approximately the route is as follows inventor- 
DG Migas- BP Migas- customs duties- Local government- Drilling of wells. When Law 
no. 8 years 1971 bureaucracy process like this: investor-Pertamina- Drilling wells. The 
purpose of this research are: 1) to know the implementation of the Regulation of the 
Minister of Energy and Mineral Resources No. 01 of 2008 concerning the Guidelines of 
Petroleum Mining Concession on Old Wells, 2) to know law enforcement efforts in 
handling cases of illegal exploration or exploitation conducted residents in the district 
Senori Tuban district. The method of research approach used in this research is 
qualitative descriptive, that is an approach done to analyze about how far a law / 
regulation or law apply effectively in society. 
 
Keywords: Oil, Gas, Exploration and Exploitation 
 
Abstrak 
 
Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai tindak 
Ekplorasi atau ekploitasi minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa 
izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi. Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan 
minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha Hulu maupun Kegiatan usaha hilir. Sampai 
saat ini undang-undang No 22 tahun 2001 masih menjadi kontroversi di kalangan 
masyarakat karena dinilai amat pro-liberalisasi yang tidak menjamin pasokan BBM dan 
gas bumi dalam negeri. Substansi dalam UU tersebut yang dinilai tidak melindungi 
kepentingan nasional, malah menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas di 
Indonesia karena UU ini telah mengebiri hak monopoli Pertamina dan menciptakan 
system birokrasi yang rumit bagi investor. Hal ini disebabkan adanya berbagai jenis 
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pungutan sebelum eksplorasi, retribusi, dan pajak yang memberatkan investor karena 
proses birokrasi yang berbelit-belit. Kurang lebih jalurnya sebagai berikut inventor- 
Ditjen Migas- BP migas- bea cukai- Pemda- Pemboran sumur. Saat UU No. 8 tahun 1971 
proses birokrasinya seperti ini : investor-Pertamina- Pemboran sumur. Tujuan dari 
penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan 
Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua , 2) untuk mengetahui upaya-upaya 
penegakan hukum dalam menangani kasus Eksplorasi atau Eksploitasi illegal yang 
dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten Tuban. Metode pedekatan penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftip kualitatif, yaitu suatu pendekatan 
yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-
undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. 
 
Kata Kunci: Minyak, Gas Bumi, Eksplorasi dan Eksploitasi 
 
Pendahuluan 

Permen ESDM nomor 1 tahun 2008, didasari oleh pertimbangan bahwa produksi 
minyak bumi Indonesia terus menurun dari tahun ketahun, dikarenakan sumur minyak 
kebanyakan sudah berumur tua dengan peralatan yang sudah rata-rata berumur tua, 
sehingga hasilnya tidak  produktif lagi. Pada bulan April tahun 2008 produksi minyak dan 
kondesat Indonesia mencapai 973, 464 barel perhari. Kenyataannya, partisipasi 
masyarakat disekitar sumur tua adalah hanya berwujud tenaga kerja kasar saja. Karena 
operasionalisasi sumur tua memerlukan tenaga khusus, maka pengelola sumur tua 
mencari tenaga teknis dari lulusan fakultas perminyakan. Ini dilakukan untuk 
mengantisipasi bila mengalami kesulitan dalam melakukan pengeboran dan pengangkatan 
minyak dari sumur, serta penanganan bila terjadi flowing (semburan). 

Dengan adanya Permen ESDM ini, maka minat masyarakat mulai tumbuh untuk 
bisa mengelola sumur minyak tua yang sudah tidak dikelola oleh pemiliknya, yaitu 
Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemilik Wilayah Kerja 
Pertamabangan (WKP) sumur tua adalah dari perusahaan minyak seperti Pertamina, 
Chevron dan lainnya. Perusahaan meninggalkan pengelolaan sumur tua karena menurut 
perhitungan, secara ekonomi tidak menguntungkan lagi. Namun kenyataannya banyak 
daerah yang mempunyai minat besar agar dapat mengelolanya, meskipun banyak 
mengalami hambatan. Pengurusan ijin mengelola sumur tua memerlukan waktu yang 
relatif lama, apalagi bila letak sumur tua berada didalam hutan diwilayah Perhutani. Bisa 
terjadi pengurusan perijinannya sampai ke Kementerian Kehutanan dan bahkan sampai ke 
Kementerian ESDM. Banyak yang mengeluhkan mengenai lamanya pengurusan ijin, oleh 
karena itu sebaiknya dilakukan upaya memperpendek lamanya waktu mengurus perijinan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan 
penyelesaian kasus tentang ekploitasi atau eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahanya adalah 
: 1) bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi 
Pada Sumur Tua , 2) bagaimana upaya-upaya penegakan hukum dalam menangani kasus 
Eksplorasi atau Eksploitasi illegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten 
Tuban. 
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Tujuan dan Manfaat 
 Pada umumnya tujuan penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data 
normatif dan empiris tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat 
sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna demi penyempurnaan 
teori maupun tugas-tugas operasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk 
mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 
01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur 
Tua , 2) untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum dalam menangani kasus 
Eksplorasi atau Eksploitasi illegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten 
Tuban. 
 
Metode Penelitian 

Metode pedekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftip 
kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh 
manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam 
masyarakat.1 Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang 
Efektifatas Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur 
Tua. Penelitian ini dilakukan di kecamatn senori dan sekitarnya, alasan dipilihnya tempat 
tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena tempat tersebut banyak terdapat tambang 
minyak sumur tua. Jens penelitian merupakan penelitian yuridis Empiris  berbasis analisis 
terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun dalam 
putusan-putusan pengadilan.2 
 
Kajian Teori 
Hukum Pertambangan 

Hukum pertambangan adalah “hukum  yang  mengatur  tentang  penggalian  atau 
pertambangan  bijih  –  bijih  dan  mineral  –  mineral  dalam tanah”. Salim HS 
mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan  kaidah  yang  mengatur  
kewenangan  Negara  dalam pengelolaan  bahan  galian  (tambang)  dan  mengatur  
hubungan hukum  antara  dengan  Negara  dengan  orang  dan  atau  badan hukum  dalam  
pengelolaan  dan  pemanfaatan  bahan  galian (tambang)”.3 Kewenangan  negara 
merupakan  kekuasaan  yang  diberikan oleh  hukum  kepada  negara  untuk  mengurus,  
mengatur  dan mengawasi  pengelolaan  bahan  galian  sehingga  di  dalam pengusahaan  
dan  pemanfaatannya  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Kewenangan  
negara  ini  dilakukan pemerintah.  Penguasaan  bahan  galian  tidak  hanya  menjadi 
monopoli  pemerintah  semata,  tetapi  juga  diberikan  hak  kepada orang dan/atau badan 
hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga  hubungan  hukum  antara  negara  
dengan  orang  atau badan  hukum  harus  diatur  sedemikian  rupa  agar mereka  dapat 
mengusahakan  bahan  galian  secara  optimal.  Agar  orang  atau badan hukum dapat 
mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah  
(provinsi/kabupaten/kota) memberikan  izin  kuasa  pertambangan,  kontrak  karya,  
perjanjian karya  pengusahaan  batu  bara  kepada  orang  atau  badan  hukum tersebut.  
 
Minyak Bumi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode penelitian Hukum. Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. 	  
2 Ronald Dworkin, 2003. Legal Research, Deadalus, Spring, hlm.250	  
3 Salim  HS.  2006.  Hukum  Pertambangan  di  Indonesia.  PT.  RajaGrafindo Persada: Jakarta. 
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Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak  dan 
Gas  Bumi, Minyak  Bumi  adalah  hasil  proses  alami  berupa hidrokarbon yang dalam 
kondisi  tekanan dan  temperatur atmosfer berupa fasa  cair  atau  padat,  termasuk  aspal,  
lilin  mineral  atau  ozokerit,  dan bitumen  yang  diperoleh  dari  proses  penambangan,  
tetapi  tidak  termasuk batubara  atau  endapan  hidrokarbon  lain  yang  berbentuk  padat  
yang diperoleh  dari  kegiatan  yang  tidak  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha Minyak 
dan Gas Bumi.  Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui  bahwa minyak  bumi dapat  
diperoleh  dari  proses  pertambangan  selain  batubara  dan  endapan hidrokarbon lain 
yang berbentuk padat.  Sedangkan  dalam  kaidah  bahasa  Minyak  bumi (bahasa Inggris: 
petroleum, dari bahasa Latin petrus – karang danoleum – minyak), dijuluki  juga  sebagai 
emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang 
berada di  lapisan atas dari beberapa area  di kerak Bumi.  Minyak  bumi  terdiri  dari  
campuran  kompleks  dari berbagai hidrokarbon,  sebagian  besar  seri alkana,  tetapi  
bervariasi  dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. 
 
Gas Bumi 

Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  Gas  bumi sering  juga disebut sebagai 
gas alam atau gas rawa, adalah bahan bakar fosilberbentuk gas yang  terutama  terdiri dari 
metana CH4).  Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi dan juga tambang 
batu bara.  Adapun pengertian dari Gas Bumi  sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Gas Bumi 
adalah “hasil  proses  alami  berupa  hidrokarbon  yang  dalam  kondisi  tekanan dan  
temperatur  atmosfer  berupa  fasa  gas  yang  diperoleh  dari proses penambangan 
Minyak dan Gas Bumi.” Dari  penjelasan  pasal  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Gas  
Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan  
temperatur  atmosfer  berupa  fasa  gas  yang  diperoleh  dari  proses penambangan 
Minyak  dan  Gas  Bumi.  Sedangkan  penambangan  minyak dan gas bumi sendiri ada 
dua tahap yaitu proses eksplorasi dan eksploitasi (kegiatan  hulu)  disamping  kegiatan  
hilir  lainnya  (seperti  Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga). 
Adapun pengertian dari Eksplorasi  sendiri  diatur di dalam pasal 1 ayat 8 Undang-
Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Eksplorasi adalah: 
“Eksplorasi  adalah  kegiatan  yang  bertujuan memperoleh  informasi mengenai  kondisi  
geologi  untuk  menemukan  dan  memperoleh perkiraan  cadangan Minyak  dan Gas 
Bumi  di Wilayah Kerja  yang ditentukan;”  

Pengertian  tentang  eksplorasi  adalah  obyek  yang diteliti dalam hal  ini minyak 
dan gas bumi, dapat disimpulkan bahwa Eksplorasi adalah  suatu kegiatan  lanjutan dari 
prospeksi  yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk  mengetahui  ukuran,bentuk,  posisi,  
kadar  rata-rata  dan  esarnya  cadangan serta “studi kalayakan” dari minyak dan gas bumi 
yang telah diketemukan. Sedangkan Studi Kelayakan adalah pengkajian mengenai aspek 
teknik dan prospek  ekonomis  dari  suatu  proyek  penambangan  dan  merupakan  dasar 
keputusan  investasi. Kajian  ini merupakan  dokumen  yang memenuhi  syarat  dan dapat  
diterima  untuk  keperluan  analisa  bank/lembaga  keungan  lainnya  dalam kaitannya  
dengan  pelaksanaan  investasi  atau  pembiayaan  proyek.  Studi  ini meliputi  
Pemeriksaan  seluruh  informasi  geologi  berdasarkan  laporan  eksplorasi dan  factor-
faktor  ekonomi,  penambangan,  pengolahan,  pemasaran hukum/perundang-undangan, 
lingkungan, sosial serta faktor yang terkait. 

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 2001 diundangkannya Undang-Undang  
No.  22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam Undang-Undang  ini yang 
banyak perubahan yang  terjadi  dalam  dunia  minyak  dan  gas  bumi  salah  satunya  
adalah  kuasa pertambangan  dikuasai  oleh  pemerintah  dan  hanya meliputi  kegiatan  
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eksplorasi dan  eksploitasi.  Hal  ini  menjadikan  Pertamina  sekrang  hanyak  menjadi 
perusahaan  biasa  yang  harus  bersaing  dengan  perusahaan  asing.  Dampaknya 
penambang  tradisional  yang  dahulu  berkerjasama  dengan  pertamina  sekarang 
menjadi penambang lepas karena perubahan regulasi ini.   

 
Analisa dan Pembahasan 
Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada 
Sumur Tua    

Dengan berlakunya Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 ini, maka keputusan 
menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 tentang Pedoman 
Pengusahaan Pertambangan minyak bumi pada sumur-sumur tua, dinyatakan tidak 
berlaku karena tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di 
bidang minyak dan gas bumi. Pengertian sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi 
yang dibor sebelum tahun 1970 an dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan 
yang tidak di usahakan pada suatu wilayah kerja yang terkait kontrak kerja sama dan 
tidak diusahakan lagi oleh Kontaktor (Permen ESDM 10 tahun 2008). Dalam Permen 
ESDM diatur bahwa, Kontraktor mempunyai kewajiban mengusahakan dan 
memproduksikan minyak bumi dari sumur tua yang masih terdapat kandungan minyak 
bumi berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis. Apabila Kontraktor tidak 
mengusahakan dan memproduksikan minyak bumi dari sumur tua, maka Koperasi Unit 
Desa (KUD) atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dapat mengusahakan dan 
memproduksikan minyak bumi setelah mendapat persetujuan menteri. Pengusahaan dan 
pemroduksian minyak bumi dilaksanakan oleh KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian 
memproduksi minyak bumi dengan Kontraktor. Yang dimaksudkan KUD adalah 
Koperasi Unit Desa tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi sumur 
tua. Oleh sebab itu, tidak semua jenis koperasi dapat mengelola sumur tua. Sama dengan 
KUD, maka BUMD yang dapat mengelola sumur tua adalah BUMD tingkat 
provinsi/kabupaten/kota yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah 
paerah provinsi, kabupaten dan atau kota serta wilayah usahanya atau administratifnya 
mencakup lokasi sumur tua.4  Dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, hanya 
dapat dikelola oleh KUD atau BUMD, namun terlebih dulu mengajukan permohonan 
kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dan 
Badan Pelaksana Migas dengan melampirkan dokumen administrasi dan teknis. 
Pengajuan permohonan tersebut didasarkan atas rekomendasi dari Pemerintah 
Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi. 
 
Upaya penegakan hukum dalam menangani kasus Eksplorasi atau Eksploitasi 
illegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten Tuban 

Kajian Terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur 
Tua. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
01 Tahun 2008, maka kegiatan penambangan, penyulingan, pengangkutan dan penjualan 
minyak mentah yang dilakukan masyarakat  penambang di Desa Wonosari  adalah 
melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Menteri tersebut. Untuk menyelesaikan 
sengketa pengelolaan penambangan minyak di Desa Wonosari  antara warga Desa 
Wonosari  dan Warga Masyarakat  mitra kerja PT. Pertamina EP. Field Cepu Region 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Data diolah dari hasil wawancara dan observasi	  
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Jawa, diusulkan  penyelesaian sebagai berikut: Pihak pemerintah, dalam hal ini PT. 
Pertamina EP. Cepu dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan sosialisasi 
peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan. Sosialisasi dilakukan 
secara formal maupun informal melalui orang-orang yang disegani oleh masyarakat. 
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008, perlu dilakukan 
persuasi dan negosiasi mengenai ongkos angkat dan angkut hasil produksi minyak 
mentah agar mereka bersedia menyetorkan kepada perusahaan yang telah ditunjuk, 
dengan menyadari bahwa sumberdaya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat 2 UUD 1945; bukan 
untuk kepentingan sekelompok masyarakat. Untuk memutus jalur  penambang ke pihak 
luar (penyuling, pengecer, pengepul) diperlukan penegakan hukum yang tegas. Untuk itu 
perlu dilakukan kerjasama yang saling mendukung antara PT. Pertamina EP. Cepu, 
Pemerintah Kabupaten Tuban, kepolisian. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan 
kepada pelaksana kegiatan penyulingan, pengecer dan pengepul minyak ilegal, tetapi juga 
kepada pelindung kegiatan ilegal tersebut seperti preman dan oknum aparat yang 
membantu kegiatan ilegal tersebut.  Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan 
bahwa dalam rangka penegakan hukum untuk menangani kasus Eksplorasi atau 
Eksploitasi illegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori dan sekitarnya di 
kabupaten Tuban, jajaran kepolisian dan satuan polisi pamong praja bekerjasama dengan 
instansi terkait melakukan sosialasi terhadap para penambang ilegal agar mematuhi dan 
mentaati peraturan perundangan yang ada terkait dengan prosedur penambangan sumur 
tua, namun jika para penambang tidak mematuhi maka aparat melakukan peringatan 
terlebih dahulu jika tetap tidak mematuhi aturan yang ada maka dilakukan penindakan 
tegas dengan cara menertibkan para penambang dengan mengacu pada peraturan 
perundangan yang berlaku serta memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang 
dilakukan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundangan yang berlaku. 
 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi 
Pada Sumur Tua di kabupaten Tuban Khusunya di kecamatan Senori dan sekitarnya telah 
berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan seringnya dilakukan sosialisasi dan 
penertiban terhadap para penambang minyak illegal yang ada wilayah kecamatan senori 
dan sekitarnya. 

Upaya	   dalam	   penegakan	   hukum	   dalam	   menangani	   kasus	   Eksplorasi	   atau	  
Eksploitasi	   illegal	   yang	   dilakukan	   warga	   di	   kecamatan	   Senori	   kabupaten	   Tuban	  
penegakan	   hukum	   terhadap	   Eksplorasi	   atau	   Eksploitasi	   illegal	   yang	   dilakukan	  
warga	  di	  kecamatan	  Senori	  dan	  sekitarnya	  di	  kabupaten	  Tuban,	  telah	  dilakukan	  oleh	  
jajaran	   kepolisian	   dan	   satuan	   polisi	   pamong	   praja	   bekerjasama	   dengan	   instansi	  
terkait	   melakukan	   sosialasi	   terhadap	   para	   penambang	   ilegal	   agar	   mematuhi	  
peraturan	   perundangan	   yang	   ada	   dan	   jika	   para	   penambang	   tidak	   mengindahkan	  
himbauan	  dari	  petugas	  maka	  dilakukan	  penindakan	  tegas	  dengan	  menertibkan	  para	  
penambang	  dan	  memberikan	  sanksi	  sesuai	  dengan	  pelanggaran	  yang	  dilakukan. 
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Abstract 
 
Somephenomena ofthe problemis a fundamental differencebetweenAct Number25 of 1992 
and ActNumber 17 of2012with a viewofthe variousaspects ofthe substance of judicialand 
policy changes related to cooperativesso much,but the cooperative still has not shown 
changes and significant developments in konstribusionl again stnational economic. The 
main problemin this study include: a.What is the difference between Act Number25 of 
1992 and Act Number 17 of 2012 concerning Cooperativesin Indonesian in terms 
ofsubstance, b. What are the positiveeffects of Act Number 17 of 2012 concerning 
Cooperatives, and what is the negative impact of Act Number 25 of 1992 concerning 
Cooperatives. Approach to the problems that are used in this research conducted by 
using the normative juridical approach and empirical. The data usedin this study 
secondary data obtained from library, and conducted field research with observation and 
interviews(interviews). Results ofthis study are: The difference between Act Number 25 of 
1992 and Act Number 17 of 2012 concerning Cooperatives in Indonesiain termsof 
substance that coversthe principal in the definition, establishment, organization and 
cooperative capital. The positive impact of Act Number 17 of 2012 concerning 
Cooperatives Cooperatives which leads tothe development ofthe type and identity of 
cooperatives. This is in accordance with3 (three main base) cooperative development 
teffortthat is the basisof production, consumption and business baseservice business base. 
The legality of cooperative saslegal entitie sthrough the establishent ofa cooperative with 
authentic deed. The negative impactof Act Number 25 of 1992 concerning Cooperatives 
are weak under standing ofthe community in under standing the cooperative organization 
as social institution, indecisioninthe nomenclature of cooperative arrangement 
sandindecisionin defining criteria formembers of the cooperative. Suggestions in this 
study that the Governmentis expected tofostera cooperative linked to the cooperative 
arrangement policies in Indonesiathat carries implications fora very fundamental 
change. 
 
Keywords: Comparison, Substance, Cooperative. 
 
Abstrak 
Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian di Indonesia ditinjau dari  substansinya 
yaitu meliputi prinsipil dalam definisi, pembentukan, organisasi dan permodalan 
koperasi.Salah satu perbedaan prinsipdalam organisasi adalah kewenangan Pengawas 
yang lebih tinggi dan luas dibanding dengan pengurus. Adapun mengenai permodalan 
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perbedaannya terletak pada ketentuan mengenai setoran pokok dan mekanisme dalam 
mengakumulasikan modal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian. Secara substansi mengatur : a). Penegasan koperasi sebagai badan hukum 
mensejajarkan koperasi dengan bentuk badan hukum lainnya. Hal ini akan memperjelas 
kedudukan koperasi dalam hubungan transaksi dan perikatan-perikatan. b). Secara 
kelembagaan posisi pengawas lebih kuat dibanding posisi pengurus.  Dampak positif 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu Perkoperasian 
mengarah kepada pengembangan jenis dan identitas koperasi. Hal ini sesuai dengan 3 
(tiga basis utama) pengembangan koperasi yaitu basis usaha produksi, basis usaha 
konsumsi dan basis usaha jasa.Kesejajaran posisi dengan bentuk badan hukum lainnya 
agar ada perlakuan yang sama terhadap koperasi dalam transaksi, perjanjian, perikatan 
bisnis dan perolehan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan kesempatan yang 
disediakan oleh pemerintah, seperti melaksanakan proyek-proyek pemerintah melalui 
tender dengan perlakuan yang sama. Selain itu juga mempertegas legalitas koperasi 
sebagai badan hukum melalui pendirian koperasi dengan  akta otentik yang berorientasi 
pelayanan masyarakat. Sedang dampak negatif belum adanya sosialisasi yang cukup bagi 
masyarakat tentang perkembangan undang-undang perkoperasian. 
Kata Kunci: Koperasi, Perubahan Prinsip, Pelayanan Masyarakat 
 
Pendahuluan 

Koperasi telah menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki 
ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada 
berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan 
anggota untuk bersama-samakoperasi menghadapi kesulitan tersebut. Saat kondisi 
perbankan menjadi tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, membuat 
anggota tersebut tidak memindahkan dana yang ada di koperasi ke bank. 
Pertimbangannya adalah bahwa keterkaitan dengan koperasi telah berjalan lama, telah 
diketahui kemampuannya melayani masyarakat, merupakan organisasi milik anggota, dan 
ketidakpastian dari daya tarik bunga bank. Kondisi saat ini masyarakat masih 
membutuhkan layanan usaha koperasi, alasan utama kebutuhkan tersebut adalah dasar 
pemikiranekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk 
meningkatkankekuatan penawaran, peningkatan skala usaha bersama, pengadaan 
pelayananyang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan 
(pengolahan,pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota. Alasan lain adalah 
karenaadanya peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak 
berkaitan dengan usaha anggota) atau karena memanfaatkan fasilitas yangdisediakan 
pihak lain (pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi,sebagaimana bentuk 
praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukanselama ini. Koperasi menurut 
Mohamad Hatta merupakan salah satu lembaga wujud ideal organisasiekonomi rakyat. 
Dalam pelaksanaan koperasi memiliki kebijakan dan prinsip tersendiri yaitu kekeluargaan 
dan gotong royong sesuai dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Pada 
hakikatnya terdapat beberapa pengaturan perundang-undangan yang mengatur koperasi di 
Indonesia.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Undang-Undang ini lebih banyak 
menekankan koperasi sebagai gerakan politik (onderbouw) ketimbang gerakan ekonomi. 
Undang-undang tersebut menempatkan koperasi sebagai abdi langsung partai politik dan 
mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat dan landasan azas- azas 
dan  sendi dasar koperasi dari kemurniannya.1 Terdapat perubahan yang signifikan pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perubahan yang terpenting diantaranya 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Mohamad	  Hatta..Op.Cit.hlm.	  36	  
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mengenai definisi koperasi, keterkaitan koperasi dengan kepentingan ekonomi 
anggotanya, kelembagaan pengelolaan dan kesempatan koperasi untuk mengangkat 
pengelola dari nonanggota.Saat ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, diubah lagi 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana akan dibahas pada 
penelitian ini. Beberapa fenomena permasalahan penting yang perlu dikaji 
sepertiperbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 di lihat berbagai aspek substansi yuridis, selain 
itu juga menganalisis perbedaan mendasar khususnya dalam hal permodalan dan 
perubahan kebijakan yang berkaitan dengan perkoperasian sedemikian banyak. Namun 
sistem koperasi masih belum menunjukkan perubahan dan perkembangan yang signifikan 
dalam konstribusinya terhadap perekonomian nasional, gagasan-gagasan yang terkandung 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang memberikan peluang bagi 
perkembangan koperasi belum teraplikasi dengan baik. Apalagi dikalangan bisnis malah 
berkembang anggapan bahwa badan koperasi identik dengan kerumitan masalah 
kepemilikan dan bahkan identik dengan adagium wadah maraknya korupsi. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi 
tradisi perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat koperasi 
dihilangkan kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme 
maupun negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat 
terbuka dalam undang-undang ini. Edi (2013) menyatakan bahwa Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinilai masih berlandaskan pada azas 
perseorangan yang hampir sama dengan perusahaan kapitalistik seperti Perseroan. Selain 
itu, pengkajian dalam hal permodalan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian memiliki perbedaan yang cukup mendasar, koperasi bisa 
kehilangan kemandiriannya dan anggotanya jika hanya sekadar dijadikan objek pinjaman 
bagi pemilik modal besar.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 membuka peluang 
untuk mendirikan koperasi produksi, namun di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
peluang ini justru ditutup sama sekali. Hal ini terlihat hanya terdapat empat koperasi yang 
diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, 
koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Karakteristik Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 tentang perkoperasian yang mempertahankan koperasi golongan fungsional 
dan meniadakan koperasi produksi itu jelas paradoks dengan perkembangan koperasi 
yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan dapat digunakan sebagai dasar 
untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, justru Undang-Undang No. 
17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius terhadap keberadaan koperasi di 
Indonesia. Selain itu, pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
perkoperasian mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil 
transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya surplus/profit sebuah 
koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. 

Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan 
kepastian hukum (perlindungan hukum). Jika kita membicarakan penegakan hukum, 
maka itu berarti harus membahas sistem hukum. Lawrence (2009) menyatakan ada tiga 
unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu: 1) struktur (structure), 2) substansi 
(substance), 3) kultur hukum (legalculture). Hubungan antara tiga unsur sistem hukum 
itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, 
substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum 
adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan 
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mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan regulasi 
hukum di bidang perkoperasian, lembaga koperasi adalah bagian dari struktur bersama 
dengan organ pemerintahan.Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan 
kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan 
oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur  hukum di dalam masyarakat. 
Menurut Lawrence Meir Friedman menegaskan bahwa: “ hukum itu sebagai usaha 
pencapaian tujuan tertentu dalam hal ini hukum berperan sebagai guide, patokan 
pedoman dalam pelaksanaan program pemerintah dengan kata lain hukum dijadikan alat 
pelaksanaan keputusan, program poltik, dan hukum pun dikondisikan untuk 
memperlancar, bahkan mengamankan pelaksanaan pembangunan”3. 
 
Tujuan Dan Manfaat  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta 
menganalisis perkembangan prinsip perkoperasian menurut undang-undang nomor 17 
tahun 2012 tentang perkoperasian di indonesia dalam mewujudkan koperasi yang 
berbasis pelayanan masyarakat. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan 
utama, dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelitian 
kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang 
menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum 
yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian4. Pendekatan empiris adalah 
meninjau ke lapangan terhadap objek penelitian. Mengumpulkan berbagai macam data 
primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian di Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Usaha Mandiri yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan 
narasumber yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan/atau 
permasalahan yang akan diteliti. Menganalisis perkembangan prinsip perkoperasian 
menurut undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian di indonesia dalam 
mewujudkan koperasi yang berbasis pelayanan masyarakat. Data yang diperoleh secara 
analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan 
dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan 
dan ditarik kesimpulan mengenai analisis perbandingan yuridis terhadap Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian di Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang 
masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik 
kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara 
umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari 
kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. 
  
Kajian Teori  

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang 
berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi 
merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 
1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional 
dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. 
Koperasi (Firdaus dan Susanto,2002) yakni koperasi sebagai suatu perkumpulan  yang 
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beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada 
anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan 
usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Berdasarkan 
ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian 
disebutkan pada Pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus 
melaksanakan prinsip koperasi. Berikut ini beberapa prinsip koperasi : 1)Keanggotaan 
koperasi bersifat sukarela dan terbuka, 2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara 
demokratis, 3)  Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang 
dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota, 4) 
 Modal diberi balas jasa secara terbatas, 5) Koperasi bersifat mandiri. Tujuan 
utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 17 Tahun 
2012, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan 
makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-
garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut 
dalam praktik 
 
Analisa dan Pembahasan 

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, 
fungsi dan peran koperasi Indonesia dalam garis besarnyaadalah sebagai berikut :1) 
membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuanekonomi anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnyauntuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
dan sosialnya, 2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi 
kualitaskehidupan manusia dan masyarakat, 3)  memperkokoh perekonomian rakyat 
sebagai dasar kekuatan danketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 
sokogurunya,4)berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomiannasional 
yang merupakan usaha berdasar atas asas kekeluargaandan demokrasi ekonomi. 
Partisipasi anggota sebagai pemilik lebih banyak dicerminkan dariketerlibatan anggota di 
dalam rapat anggota.Kualitas dariketerlibatan anggota di dalam anggota sangat munkin 
berbedabeda.Semakin merata keterlibatan anggota di dalam rapat anggotasemakin tinggi 
kualitas rapat anggotanya, mencerminkan pulasemakin tingginya kualitas sumber daya 
manusianya.Anggotasebagai pemilik koperasi memiliki kewajiban untuk :a) Merumuskan 
tujuan koperasi agar sesuai dengan yangdiinginkan oleh anggota, b) menetapkan program 
kerja koperasi sebagai wujud darilangkah-langkah yang harus ditempuh koperasi, sesuai 
dengantujuan yang telah dirumuskan, c) mMemodali dan membiayai koperasi agar 
program-progam yangtelah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh menejemen koperasi, d) 
mengawasi jalannya koperasi agar selalu berada pada jalurnormal, nilai, prinsip, program 
kerja dan keputusan-keputusanrapat anggota. Program-program pelayanan koperasi 
diputuskan oleh anggota,dibiayai dan dimodali oleh anggota juga. Karena itu anggota 
harusmenggunakan jasa-jasa pelayanan koperasi untuk kepentinganekonominya.Anggota 
berhak memperoleh pelayanan dari koperasidan memperoleh dampak terhadap perbaikan 
kondisi ekonominya.Seandainya semua nggota atau sebagian anggota tidakmenggunakan 
hak memanfaatkan pelayanan koperasi, maka untuksiapa pelayanan-pelayanan tersebut 
diselenggarakan, yang justrusebagai wujud pelaksanaan program kerja yang telah 
diputuskanoleh anggota di dalam rapat anggota.Sedangkan partisispasi financial anggota 
berbentukpartisispasi modal dan membiayai organisasi koperasi. Partisispasianggota di 
dalam membiayai organisasi koperasi, berbentukpemberian margin harga kepada 
koperasi pada setiap saat anggotamemanfaatkan pelayanan koperasi.Terhadap input yang 
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dibeli dari koperasi, anggotamembayar harga lebih sebesar margin harga yang diambil 
olehkoperasi.  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian  telah mengalami 
perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan mendasar pada definisi tentang 
koperasi yang semula koperasi adalah badan usaha menjadi koperasi adalah badan hukum 
membawa implikasi kepada tatacara, syarat pendirian dan pengesahan kelembagaan 
koperasi sebagai badan hukum yang memiliki kesamaan perlakuan dengan bidang 
kelembagaan usaha lainnya seperti swasta dan badan usaha milik negara. Implikasi dari 
perubahan ini memunculkan peluang atau  prospek pengembangan koperasi 
karena pendirian koperasi, khususnya aspek permodalan tidak lagi berdasarkan 
atas kesanggupan calon anggota, tetapi didasarkan atas kebutuhan riil ekonomis 
modal usaha koperasi sesuai dengan tujuan pendiriannya. Disamping itu sebagai 
wujud dari mengedepankan aspek pelayanan masyarakat dibandingkan dengan 
aspek Profit-Oriented. Adapun mengenai permodalan perbedaannya terletak pada 
ketentuan mengenai setoran pokok dan mekanisme dalam mengakumulasikan 
modal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian. Setiap anggota yang akan menjadi anggota koperasi harus 
membayar setoran pokok, yang tidak dapat diambil kembali. Sedangkan  jika 
koperasi ingin mengumpulkan modal yang lebih banyak dapat mengakumulasikan 
modal secara tidak terbatas melalui penerbitan sertifikat modal koperasi. Tidak 
ada pembatasan kepemilikan bagi seorang anggota untuk membeli sertifikat 
tersebut.Penerbitan sertifikat tersebut memungkinkan anggota memiliki 
kepemilikan mayoritas dalam koperasi.Hal ini menunjukkan kemiripan dengan 
“saham” pada Perseroan Terbatas.Perbedaannya terletak dalam kewenangan 
anggota dalam menentukan kebijakan umum koperasi dan kewenangan lainnya. 
Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasianbahwa:“Dalam pemungutan suara setiap Anggota 
mempunyai satu hak suara.”  

Ketentuan mengenai setoran pokok, pemilikian sertifikat dan hak suara ini akan 
menjadi “dis-insentif” bagi anggota atau calon anggota untuk dapat berpartisipasi dalam  
secara maksimal dalam koperasi karena:1) ketentuan setoran pokok yang tidak dapat 
diambil kembali akan menyebabkan besaran setoran pokok ditentukan seminimal 
mungkin : a) ketentuan setiap anggota memiliki satu hak suara tanpa mempertimbangkan 
pemilikan sertifikat modal koperasi, akan menyebabkan kegamangan anggota terkait 
dengan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang akan membawa konsekwensi terhadap 
“keamanan” modal yang disetorkannya pada koperasi.Selanjutnya peneliti menganalisis 
bahwa sebuah kebijakan yang dikeluarkan akan selalu mengandung sejumlah titik-titik 
kritis  baik secara struktural, substansial maupun prosedural. Titik-titik perbadingan ini 
menjadi tantangan yang akan dihadapi manakala Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
diimplementasikan setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. Secara subtantif perbedaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu: a). 
penegasan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 
sebagai badan hukum mensejajarkan koperasi dengan bentuk badan hukum lainnya 
seperti Perseroan Terbatas. Hal ini akan memperjelas kedudukan koperasi dalam 
hubungan transaksi dan perikatan-perikatan. b). Ketentuan pendirian sebagaimana 
tercantum dalampasal 7 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian dengan konsekuensi pengesahan  pada Menteri  seperti Pendirian 
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Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum dan HAM yang menggunakan sistem 
administrasi badan hukum yang secara elektronis yang diproses melalui akta notaris. 
Biaya pembuatan akta otentik tentu saja membutuhkan biaya yang mahal. Mahalnya 
biaya ini akan menjadi beban yang berat khususnya bagi koperasi yang baru merintis dan 
dididirikan oleh kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain, koperasi hanya bisa 
didirikan oleh sekumpulan orang yang serius dan memiliki modal biaya pendirian 
koperasi. Persoalannya, jika orang akan berbisnis dengan serius, mungkin preferensinya 
akan memilih bentuk lain ketimbang koperasi. Karena dengan koperasi akan lebih 
“birokratis”.  

Pembatasan pelayanan pada koperasi simpan pinjam dalam Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian hanya untuk anggota. Dengan keterbatasan 
kemampuan dan jumlah anggota, maka akumulasi modal koperasi dalam jumlah yang 
memadai sesuai dengan kebutuhan sulit dicapai dalam waktu singkat. Tujuan pembatasan 
ini sebetulnya memang baik, yaitu menghindarkan kemungkinan penyalahgunaan nama 
Koperasi Simpan Pinjam untuk tujuan akumulasi modal atau uang dengan model 
multilevel dan bunga tidak rasional yang terjadi selama ini. Penetapan Unit simpan 
pinjam koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasiandalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan 
badan hukum koperasi tersendiri, sebagai syarat agar Koperasi Simpan Pinjam itu masuk 
dalam skema  LPS – KSPyang akan dibentuk, yang terpisah dari induk koperasinya 
sehingga jelas unit usaha mana yang termasuk dalam skema jaminan dan tidak. 
Pengurusan dan pemisahan (spin off) unit simpan pinjam menjadi koperasi mandiri akan 
membawa dampak finansial mulai dari biaya legalitas, biaya sosialiasi, biaya awal dan 
biaya implementasi. Selain itu nomenklatur koperasi yang tertera dalam Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, memaksa perubahan nama yang sudah 
“branded” seperti Credit Union. Demikian juga dalam penjenisan koperasi yang dibatasi 
dalam empat:Koperasi Produksi,Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan 
Pinjam membatasi kemungkinan berbagai peluang bisnis yang tidak termasuk di 
dalamnya; 2) secara kelembagaan  posisi pengawas lebih kuat dibanding posisi Pengurus 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.Beberapa 
kewenangn pengawas seperti:1)  menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru 
serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, 2) 
meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak 
lain yang terkait, 3) mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan 
kinerja Koperasi dari Pengurus, 4) memberikan persetujuan atau bantuan kepada 
Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar, 5) memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu. Kewenangan Pengawas ini 
jika dilihat secara kritis mirip dengan kekuasaan Komisaris pada  Perseroan Terbatas. 
Kondisi ini menjadi tantangan untuk merubah “pola pikir” yang selama ini sudah 
terbangun bahwa kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota, sementara pada Undang-
Undang baru dikenal dengan sistem “dual layer”. Koperasi menurut P.J.V. Dooren yakni 
”Tidak ada definisi tunggal (untuk coopertive) yang umumnya diterima, tetapi prinsip 
yang umum menjelaskan bahwa serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik 
pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar 
tujuan ekonomi umum”.  

Sedangkan dampak positif yang didapat bahwaUndang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012tentang Perkoperasian mengarah kepada pengembangan jenis dan identitas koperasi. 
Hal ini sesuai dengan 3 (tiga basis utama) pengembangan koperasi yaitu basis usaha 
produksi, basis usaha konsumsi dan basis usaha jasa.Sebetulnya dari ketiga basis tersebut 
dapat dibuat derivasi (turunan) lebih lanjut sesuai dengan bidang atau sector usaha.Untuk 
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koperasi produksi misalnya dapat dibuat turunannya dalam bentuk koperasi pertanian 
atau sesuai dengan komoditi yang dihasilkan misalnya Koperasi Susu. Untuk Koperasi  
Jasa misalnya dalam bentuk Koperasi Pemasaran, Koperasi Konsultan. Sedangkan untuk 
Koperasi Konsumen yang dimaksudkan adalah konsumen akhir, bukan konsumen 
industri.Hal ini karena konsumen industri pada dasarnya adalah Koperasi Produksi atau 
Produsen.Penegasan jenis koperasi akan memperjelas posisi, segmen dan target market 
serta dapat mengembangkan kompetensi koperasi itu sendiri. Secara normatif, revisi 
Undang-Undang Perkoperasian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012  tentang 
Perkoperasian, mengandung beberapa substansi penting yang perlu dipahami oleh 
pembuat, pelaksana dan penerima manfaat kebijakan dan gerakan koperasi dalam 
mewujudkan pembangunan koperasi yang berbasis pelayanan masyarakat.1) 
mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukummelalui pendirian koperasi dengan  
akta otentik, 2) permodalan koperasi yang terdiri setoran pokok dan sertifikat modal 
koperasi sebagai modal awal, 3) ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
mencakup pengelolaan maupun penjaminannya.KSP  hanya dapat menghimpun simpanan 
dan menyalurkan pinjaman kepada anggota, memnungkinkan terhindar dari 
penyalahgunaan penyaluran maupun penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk 
berbisnis “pemutaran uang” yang menawarkan bunga tinggi yang sering terjadi selama 
ini, 4) amanat pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-
KSP)menjadikan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi khususunya koperasi 
koperasi simpan pinjam, akan menjadi lebih baik. Akan menghilangkan keraguan  
anggota tidak ragu ntuk menyimpan uang  seperti layaknya di bank, 5) mendorong 
gerakan koperasi membentuk dengan memberdayakan  Dewan Koperasi Indonesia 
(DEKOPIN) di pusat maupun di daerah, 6) kepengurusan Koperasi yang bisa merekrut 
dari non-anggota memungkinkan untuk mengangkat pengurus yang memiliki keahlian 
dan pengalaman dalam pengelolaan usaha/bisnis, sehingga pengelolaan koperasi menjadi 
lebih professional.  

Koperasi secara legal formal mendapatkan landasan yang sangat kuat 
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 
“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.”Untuk menganalisis bentuk dan arah kebijakan pengembangan koperasi 
sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. 
Pemerintah dalam melakukan memberikan kepastian hukum terhadap lembaga koperasi 
menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, 
dan sebagainya.Pemerintah merupakan lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol 
sosial.Kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya 
adalah mengendalikan aspek lingkungan masyarakat. Dalam hal ini dengan adanya fungsi 
hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum 
digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu 
seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai 
pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.Law as a tool of social 
engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku 
warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.Teori 
Law is a tool of social engineering adalah apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound (.....) 
terhadap hukum itu, sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (....) 
hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, 
termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam 
kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.  

 
Simpulan 
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 Berdasarkan uraian analisis penelitian yang telah disampaikan diatas dapat dibuat 
kesimpulan sebagai berikut :Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
perkoperasian di Indonesia ditinjau dari substansinyayaitu meliputi prispil dalam definisi, 
pembentukan, organisasi dan permodalan koperasi. Dalam pembentukan dibuat dengan 
akta notaris dan salah satu perbedaan prinsip lainnya dalam organisasi adalah 
kewenangan Pengawas yang lebih tinggi dan luas dibanding dengan pengurus. Adapun 
mengenai permodalan perbedaannya terletak pada ketentuan mengenai setoran pokok dan 
mekanisme dalam mengakumulasikan modal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian. Secara kelembagaan posisi pengawas lebih kuat.  
          Adapun dampak positif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian yaitu Perkoperasianmengarah kepada pengembangan jenis dan identitas 
koperasi. Hal ini sesuai dengan 3 (tiga basis utama) pengembangan koperasi yaitu basis 
usaha produksi, basis usaha konsumsi dan basis usaha jasa.Kesejajaran posisi dengan 
bentuk badan hukum lainnya (diharapkan) perlakuan yang sama terhadap koperasi dalam 
transaksi, perjanjian, perikatan bisnis dan perolehan kesempatan yang sama dalam 
memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah seperti melaksanakan 
proyek-proyek pemerintah melalui tender dengan perlakuan yang sama. Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada 
anggota,  hal ini memnungkinkan terhindar dari penyalahgunaan penyaluran maupun 
penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk berbisnis “pemutaran uang” yang 
menawarkan bunga tinggi,Amanat pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan 
Pinjam (LP-KSP) menjadikan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi 
khususunya koperasi  koperasi simpan pinjam, akan menjadi lebih baik hal ini akan 
menghilangkan keraguan  anggota tidak ragu ntuk menyimpan uang  seperti layaknya di 
bank.  
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