UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
[LN 1992/14, TLN 3468]
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1)1; Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)2; Pasal 18 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)3; Pasal 19 ayat (2)4; Pasal 22
1

Pasal 4
(1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
Penjelasan:
Pasal 4
Ayat (1) Yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
dalam hubungan kerja adalah orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha
(perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga
harian lepas, borongan, dan kontrak.
Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dari tenaga kerja,
maka ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan atau perorangan
wajib menyelenggarakannya.
2
Pasal 10
(1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada
Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih
dari 2 kali 24 jam.
(2) Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan
Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang
tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau
meninggal dunia.
(3) Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada
Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.
Penjelasan:
Pasal 10
Ayat (1) Di samping pengusaha wajib melaporkan kejadian kecelakaan, maka
keluarga, Serikat Pekerja, kawan-kawan sekerja serta masyarakat
dibenarkan memberitahukan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kantor
Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara.
Ayat (2), (3) Cukup jelas.
3
Pasal 18
(1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah
beserta perubahan-perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian
perusahaan yang berdiri sendiri.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib
menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.
(3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar
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ayat (1)5; dan Pasal 266, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).

sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib
memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
(4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan
kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.
(5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka
pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.
Penjelasan:
Pasal 18
Ayat (1) Daftar keluarga merupakan keterangan penting sebagai bahan untuk
menetapkan siapa yang berhak atas jaminan atau santunan. Hal ini untuk
mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang bukan
keluarganya. Daftar upah diperlukan untuk menentukan besarnya iuran dan
jaminan atau santunan yang menjadi hak tenaga kerja. Daftar kecelakaan
kerja diperlukan untuk mengetahui tingkat keparahan dan frekuensi
kecelakaan kerja di perusahaan yang gunanya untuk tindakan preventif dan
pelaksanaan pembayaran jaminan atau santunan.
Ayat (2) s.d (5) Cukup jelas.
4
Pasal 19
(2) Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja
disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
maka pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga
kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini.
Penjelasan:
Pasal 19
Ayat (2) Pada prinsipnya semua tenaga kerja berhak mendapatkan
perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Dengan adanya pentahapan
kepesertaan dan tidak diberlakukannya lagi Undang-undang Nomor 2 Tahun
1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun
1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, maka
terdapat tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap risiko
kecelakaan kerja. Sesuai dengan prinsip risiko pekerjaan (risqué
profesional) dimana risiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan
merupakan tanggung jawab pengusaha, maka pengusaha yang belum ikut
serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap bertanggung jawab
atas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerjanya.
5
Pasal 22
(1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi
kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan
kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas.
6
Pasal 26
Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar
jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
Penjelasan:
Pasal 26
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(2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana
kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pelanggaran.
Penjelasan:
Pasal 29 Ayat (1) s.d Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 30
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan
Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan
peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau
denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 30 Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan tidak lebih dari 1 (satu) bulan adalah setelah
dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administratif oleh pengusaha dan atau
tenaga kerja.

