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Persoalan jaminan sosial di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang 
sangat rumit, reaksi masyarakat mengharapkan perlindungan hak dan kewajiban 
tenaga kerja oleh program pemerintah yang banyak mengalami hambatan pada 
penerapannya, hal ini tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 
negara yang dimana tenaga kerja tidak bisa secara maksimal melaksanakan 
tugasnya. 
 
Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum 
jaminan sosial terhadap kecelakaan kerja pada PT Surya Putra Andalas. Metode 
yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode 
penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji dan 
menganalisis data primer berupa penelitian secara langsung dilapangan, data 
sekunder berupa data yang didapatka oleh penulis dari buku – buku dan kajian 
para ahli dan bahan hukum tersier. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan jamianan kecelakaan kerja 
dan pemeliharaan kesehatan pada PT Surya Putra Andalas dan faktor – faktor 
yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja. Penelitian ini 
dilaksanakan di PT Surya Putra Andalas dengan mewawancarai pihak dari PT 
Surya Putra Andalas. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pelaksanan 
program jaminan sosial tenaga kerja di PT Surya Putra Andalas dilaksanakan 
sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. 
 
Faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan program BPJS ialah kurangnya 
rasa peduli oleh masyarakat terhadap program pemerintah dan rendahnya tingkat 
pendidikan yang menimbulkan rasa acuh tak acuh karena tidak bisa memahami 
maksud dari pemerintah. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, 

dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan 

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku 

di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Dharmawngsa, bila saya melanggar pernyataan ini. 

 

 

 

Medan, 09 Agustus 2019  

 

 

 

Berry Fanggrea 

15110053 

 

 

 

 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA


	ABSTRAK_15110053
	Pages from BERRY2-12



