
BAB I 

PENDAHULUAN 

Sesuatu yang pasti tel')adi di dunia tni adalah perubahan ba1k 1tu 

perubahan yang diing1nkan maupun perubahan yang tidak d11ng1nkan 

Perubahan yang tidak d1inginkan 1n1 adalah merupakan resiko yang harus 

d1hadapl oleh manusia yang datangnya secara tiba-tiba. Oleh karena ltu tidak 

1arang perubahan demikian akan selalu menimbulkan kerug1an bagi manus1a 

dan bahkan dapat menimbulkan kesengsaraan, kecelakaan, kematiam. 

penyak.1t, bencana alam dan lam sebaginya adalah contoh resiko yang biasa 

secara mendadak dan tanpa d1duga dapat menimpa setiap orang dimana 

sa1a dam kapan saja. 

Se1alan dengan perkembangan dan pembangunan d1 segala b1dang 

khususnya d1 industri dan perdagangan yang d1lakukan oleh pemenntah 

untuk memngkatkan kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja, maka pada 

sisi yangh lain terdapat pengaruh sampingannya. Salah satunya ter1ihat dan 

semak1n menangkatnya 1umlah dan kualitas sumber bahaya yang sewaktu

waktu dapat merealisas1k.an d1nnya menjadi malapetaka Petaka itu dapat 

berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyak1t ak1bat kerja 

Olah karena itu dalam usaha memberik.an jaminan agar setiap warga 

negara berhak atas pekel')aan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Per1u diadakan pengamanan tert\adap usaha produks1 dan 

sumber-sumber bahaya yang diperkirakan akan leb1h meningkat baik jumlah 
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maupun macamnya sebagai akibat dari perl<embangan industri itu sendiri. 

Kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian manusia kesalahan tersebut 

mungkin saja dibuat oleh perencana pabrik, pengusaha, insinyur, ahh kimia, 

ahli listrik. pelaksana atau petugas pemeliharaan mesin. Disamping resiko 

sosial berupa kecelakaan kerja tenaga kerja dapat mengalami pula 

penderitaan seperti sakit, cacat, hamil, lanjut usia, meninggal atau 

pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sewaktu-waktu. Semua itu 

pertu mendapat jaminan sosial untuk membiayai kelangsungan hidupnya. 

Jaminan sosial dalam pengertian yang mumi merupakan usaha untuk 

memberikan pertindungan dan kesejahteraan terthadap tenaga kerja dengan 

resiko yang dapal mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan 

mencapai hari tua, menderita sakit, mengalami cacat, terkena PHK dan 

meninggal dunia. Resiko tersebut bersifat universal artinya dapat terjadi pada 

setiap orang . 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai salah satu cara 

pengalihan resiko yang dapat menimpa tenaga kerja dapat dikatakan sebagai 

salah satu bentuk asuransi diluar jenis asuransi yang dikenal dalam KUH 

Dagang. Jamsostek dapat dikatakan termasuk. dalam pertanggungan varia 

yang lahir dengan munculnya resiko-resiko baru dalam arti orang , 

perusahaan yang menghadapi resiko yang baru mengharapkan bahwa nanti 

kalau pada suatu saat resiko itu sungguh-sungguh berubah menjadi kerugian 

yang nyata maka ia tidak sendirian memikul kerugian itu bahk.an ia 

mengharapkan ada pihak lain yang mengganti k.erugiannya itu. 
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