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ABSTRAK SKRIPSI 

 
Skripsi yang berjudul “Manfaat Santunan Kecelakaan Kerja Yang 

Dibayarkan PT. Jamsostek Bagi Pekerja Tetap dan Pengusaha Rokok Kudus” ini 

bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja 

tetap dalam hal terjadi kecelakaan kerja, untuk mengetahui manfaat santunan 

kecelakaan kerja bagi pekerja tetap dan pengusaha rokok Kudus dan juga untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengurusan santunan kecelakaan kerja 

serta mencari jalan keluarnya. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 

yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui studi pustaka yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli 

dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.  

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 

dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 

yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa hak pekerja yang mengalami 

kecelakaan kerja yaitu biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan atau 

perawatan, biaya rehabilitasi dan santunan yang berupa uang. Kewajiban 

perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja yaitu Pengusaha memberikan pertolongan 

pertama pada kecelakaan dan pengangkutan ke Rumah Sakit, Pengusaha wajib 

melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada 

instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan Badan 

Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu 

tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan, Pengusaha wajib 

melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan 

Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap II dan 

Pengusaha wajib mengurus Dokumen yang ada keterkaitan tentang klaim 

santunan. Manfaat santunan kecelakaan kerja bagi pekerja tetap dan pengusaha 

rokok antara lain mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan 

medisnya, mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap 

atau meninggal dunia, mendapatkan berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada 

ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan 

tingkat kecacatan. Kendala Pengurusan Santunan Kecelakaan Kerja yaitu 

keterlambatan pelaporan dalam proses pengurusan pembayaran santunan 

Kecelakaan Kerja kepada pekerja dan cara penyelesaianya yaitu mengembangkan 

pengolahan data menggunakan komputer yang berbasis program hingga sekarang, 

Tidak tahunya cara prosedur pengajuan santunan kecelakaan kerja sehingga 

peserta sering mengalami kesulitan, cara penyelesainya memberikan informasi 

dengan cara memberikan buku panduan, dan Kurangnya tenaga ahli dalam 

pelayanan cara penyelesaiannya yaitu diberikan beasiswa untuk melanjutkan 

jenjang studi lainnya.  

 

Kata kunci : Santunan Kecelakaan Kerja 
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