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A. PENDAHULUAN 

 Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara 

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan 

bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan 

tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada 

UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara 

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1
 

  Saat ini jasa pelayanan kesehatan makin lama makin mahal. 

Tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh perseorangan 

menyebabkan tidak semua anggota masyarakat mampu untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk 

mensubsidi pelayanan kesehatan sangat rendah. Tanpa sistem yang 

menjamin pembiayaan kesehatan, maka akan semakin banyak masyarakat 

yang tidak mampu yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan.
2
 

  Cara terbaik untuk mengatasi tingginya pembiayaan kesehatan 

adalah memperbaiki pembiayaan kesehatan dengan jaminan kesehatan 

sosial. Asuransi kesehatan dipandang sebagai salah satu alternatif 

pemecahan masalah pembiayaan kesehatan. Namun permasalahannya 

adalah hingga kini manajemen sistem asuransi banyak mengalami 

hambatan untuk mengimplementasikan konsep-konsep asuransi. 
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 Tetapi asuransi kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan Asuransi 

Kesehatan Sosial atau Jaminan Kesehatan Sosial (JKN). Mengapa? 

Pertama, premi asuransi komersial relatif tinggi sehingga tidak terjangkau 

bagi sebagian besar masyarakat. Kedua, manfaat yang ditawarkan 

umumnya terbatas. 

  Dengan adanya aturan baru mengenai Jaminan Kesehatan sekarang 

Jamsostek sudah tidak digunakan lagi, karena digantikan oleh BPJS 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
3
 BPJS 

merupakan perwujudan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana 

yang diatur pada UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 

  PT Lombok Taksi Utama menyediakan jaminan kesehatan sendiri 

yang disebut dengan JPK-3. JPK-3 adalah Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Karyawan dan Keluarga. Secara hukum, perusahaan tidak 

diwajibkan untuk memberikan fasilitas seperti BPJS Kesehatan atau BPJS 

Ketenagakerjaan, selama perusahaan dapat memberikan jaminan kesehatan 

terhadap tenaga kerjanya dengan mendapatkan kesejahteraan yang layak 

bagi para pengemudi dan karyawannya.
4
  

  Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengusaha tidak berkewajiban untuk 
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mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan pemeliharaan 

kesehatan. Namun, perusahaan diberiikan kemungkinan untuk 

menyelenggarakan sendiri program jaminan kesehatan dengan ketentuan 

bahwa pelaksanaan jaminan yang diberikan adalah lebih baik dari program 

yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara.
5
 

 Permasalahan Hukum mengenai jaminan kesehatan bagi 

pekerja/buruh di PT Lombok Taksi Utama sangatlah penting untuk diteliti, 

hal itu mengenai: bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan bagi 

pekerja/buruh yang ada pada perusahaan PT Lombok Taksi Utama dan 

bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh pada 

perusahaan PT Lombok Taksi Utama. 

Terkait dengan penelitian ini mengenai jaminan kesehatan di PT 

Lombok Taksi Utama, pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif empiris, jenis penelitian pada penelitian ini 

dapat dilihat dari sifatnya yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, 

atau untuk menentkan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 

gejala lain dalam masyarakat yang menggambarkan fakta hukum dan fakta 

sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, 

pendeketan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang selanjutnya akan 

dianalisis dengan analisis kualitatif. 
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B. PEMBAHASAN 

 Memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi warga 

negara Indonesia sudah menjadi tujuan bangsa ini, dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, mengacu pada hal tersebut maka berdasarkan pada Undang-

Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional tersebut. 

  Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 

(satu) Januari 2014 secara bertahap pada seluruh penduduk Indonesia akan 

memperoleh jaminan yang berupa, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian 

(JK), dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.
6
 

  Dalam BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang 

terdiri dari peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. 

Peserta penerima upah terdiri dari:
7
 a) Pekerja yang bekerja kepada 

pemberi kerja penyelenggara negara, yaitu CPNS, PNS, anggota TNI, 

anggota POLRI pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, 

prajurit siswa TNI, dan peserta didik POLRI wajib didaftarkan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) paling lambat 1 Juli 

2015 dan wajib didaftarkan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun 

(JP) paling lambat tahun 2029, b) Pekerja yang bekerja kepada pemberi 
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kerja selain penyelenggara negara, yaitu orang, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya, menjalankan 

perushaan bukan miliknya di luar Indonesia. Untuk perusahaan dengan 

skala besar wajib mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian 

secara bertahap mulai 1 Juli 2015. Untuk perusahaan dengan menengah 

wajib mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian secara bertahap 

mulai 1 Juli 2015. Untuk perusahaan dengan skala kecil wajib 

mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

hari tua, dan jaminan kematian secara bertahap mulai 1 Juli 2015. Untuk 

perusahaan dengan skala mikro wajib mendaftarkan pekerjanya pada 

program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secara bertahap 

mulai 1 Juli 2015 dan, c) Adapun pekerja pada bidang jasa konstruksi 

seperti tenaga harian lepas, tenaga borongan, dan tenaga musimam wajib 

didaftarkan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 

kematian secara bertahap mulai 1 Juli 2015. 

  Peserta bukan penerima upah terdiri dari : a) Pemberi kerja 

wajibmengikuti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan 

jaminan kematian paing lambat 1 Juli 2015 dan dapat mengikuti program 

jaminan pension, b) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri 

(freelancer) wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan 

jaminan kematian paling lambat 1 Juli 2015 dan dapat mengikuti program 
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jaminan hari tua dan jaminan pension dan, c)Pekerja yang bukan pekerja di 

luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima gaji atau 

upah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 

kematian paling lambat 1 Juli 2015 dan dapat mengikuti program jaminan 

hari tua dan jaminan pensiun. 

  Dengan mendaftarkan diri atau pekerja sebagai BPJS 

Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga 

memberikan manfaat proteksi sosial bagi diri sendiri dan tenaga kerja yang 

ada di perusahaan. 

  PT Lombok Taksi Utama menyediakan jaminan kesehatan sendiri 

yang disebut dengan JPK-3. JPK-3 adalah Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Karyawan dan Keluarga. Secara hukum, perusahaan tidak 

diwajibkan untuk memberikan fasilitas seperti BPJS Kesehatan atau BPJS 

Ketenagakerjaan, selama perusahaan dapat memberikan jaminan kesehatan 

terhadap tenaga kerjanya dengan mendapatkan kesejahteraan yang layak 

bagi para pengemudi dan karyawannya.
8
 

  Pemberian fasilitas tersebut mencakup kesehatan umum, gigi, 

melahirkan, rawat jalan, sampai dengan rawat inap. Bahkan, fasilitas ini 

pun tidak dikenakan biaya sepeserpun bagi para pengemudi emiem 

berkode BIRD tersebut. Para pengemudi dan karyawan juga bisa 

mendaftarkan anggota keluarga mereka, dengan sistem iuran. Adanya 

program beasiswa pendidikan bagi anak-anak pengemudi dan karyawan 
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setiap tahunnya, dan adanya program umrah dan apresiasi lain bagi para 

pengemudi yang berprestasi, pinjaman kepemilikan sepeda motor, sampai 

dengan mess pengemudi di setiap pool yang tersebar di berbagai wilayah.
9
 

  Adanya JPK-3 ini sendiri tidak menutup kemungkinan bagi para 

karyawan dan pengemudi untuk mendaftarkan dirinya beserta keluarganya 

ke dalam BPJS Kesehatan yang memang diharuskan oleh pemerintah 

untuk mendaftrkan diri dan anggota keluarganya dalam BPJS Kesehatan, 

menurut Pasal 14 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu:
10

 ”setiap orang, termasuk orang asing 

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi 

peserta program Jaminan Sosial”. 

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengusaha tidak berkewajiban untuk 

mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan pemeliharaan 

kesehatan. Namun, perusahaan diberikan kemungkinan untuk 

menyelenggarakan sendiri program jaminan kesehatan dengan ketentuan 

bahwa pelaksanaan jaminan yang diberikan adalah lebih baik dari program 

yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara.
11

 

  Untuk memberikan kepastian hukum dan satuan pendapat dalam 

pelaksanaan di lapangan bagi penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan 

manfaat yang lebih baik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan 
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Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan 

Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja dengan Manfaat yang lebih baik 

dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 

  Menurut ketentuan peraturan menteri di atas perusahaan dapat 

menyelenggarakan sendiri pemeliharaan kesehatan bagi pekerjanya dengan 

cara: 1) Menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan fasilitas Pelaksana 

Pelayanan Kesehatan (PPK); 2) Bekerja sama dengan badan yang 

menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan; dan 3) Bersama beberapa 

perusahaan meyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan. 

  Pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan sendiri oleh 

perusahaan atau dengan kerja sama tersebut baru dapat dikatakan 

memberikan manfaat yang lebih baik, apabila memenuhi ketentuan:
12

 1) 

Liputan pelayanan yang diberikan sekurang-kurangnya harus memenuhi 

ketentuan-ketentuan; 2) Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk 

harus memiliki izin sesuatu dengan ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku; 3) Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus mudah 

dijangkau oleh pekerja/buruh dan keluarganya. 

  Peraturan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh perusahaan secara mandiri atau 

dengan bekerja sama dengan pihak lain harus tercantum secara rinci dalam 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau ditempel pada 
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tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pekerja/buruh. Peraturan 

tersebut harus lengkap meliputi: penyelenggaraan, kepesertaan, dan paket 

pelayanan. 

  Kewajiban perusahaan yang telah menyelenggarakan program 

jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja/buruh dan keluargganya 

dengan manfaat yang lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi peserta program jaminan pemeliharaan 

kesehatan, adalah sebagai berikut:
13

 1) Mengajukan permohonan 

persetujuan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Tk. I setempat dengan 

dilampiri data penyelenggaraan, kepesertaan, dan paket pelayanan Kantor 

Dinas Tenaga Kerja yang menerima permohonan persetujuan dalam 

jangka waktu tiga puluh hari. Jika dalam jangka waktu tersebut 

permohonan belum mendapat tanggapan, permohonan pengusaha tersebut 

dianggap disetujui; 2) Perusahaan yang telah mendapat persetujuan untuk 

menyelenggarakan sendiri program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya ini, wajib membuat laporan secara triwulan 

kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja tingkat satu; 3) Perusahaan yang telah 

mendapat persertujuan untuk menyelenggarakan sendiri program jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi pekerja/buruh dan keluarganya ini, tidak 

berkewajiban lagi untuk mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam 

program jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan 
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program jaminan pemeliharaan kesehataan yang diselenggarakannya itu 

memberikan manfaat yang lebih baik. 

  Berpacu pada aturan diatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang memperbolehkan perusahaan 

menyediakan sendiri jaminan kesehatan bagi para pekerjanya yang 

membuat PT Lombok Taksi Utama memilih sendiri menyediakan 

pelayanan kesehatan sendiri sejak tahun 1992 tersebut, karena meskipun 

dulu sudah adanya Jamsostek, PT Lombok Taksi Utama sudah 

menyediakan sendiri JPK-3 tersebut, yang dirasa oleh perusahaan sendiri 

sudah jauh lebih baik untuk di terapkan kepada karyawan serta para 

pengemudinya. 

  Namun, menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan: ”pemberi 

kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan 

dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS 

Kesehatan dengan membayar iuran”. 

  Serta, menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan, pada Pasal 16 ayat (1) menyebutkan: “dalam hal pemberi kerja 

secara nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS 

Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya 

sebagai peserta Jaminan Kesehatan.” 
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  Selanjutnya, jika perusahaan tidak mendaftarkan dirinya beserta 

pekerjanya ke dalam BPJS Kesehatan, pemberi kerja dapat dikenakan 

sanksi sesuai dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada Pasal 17 ayat (2) 

disebutkan: “sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa : a) 

teguran tertulis; b) denda; dan/atau c) tidak mendapat pelayanan publik 

tertentu”. 

  Dari aturan-aturan tersebut, sudah jelas bahwa pemberi kerja wajib 

untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Kesehatan, walaupun 

perusahaan telah memiliki Jaminan Kesehatannya sendiri. Karena masuk 

dalam kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut bersifat wajib, meskipun 

perorangan atau perusahaan telah memiliki Jaminan Kesehatan yang lain. 

Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan yang 

telah diselenggarakan paling lambat tahun 2019 sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan. 

  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

merupakan badan hukum yang dibentuk secara khusus untuk 

menyelenggarakan adanya program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan 

merupakan badan hukum yang khusus dibentuk untuk dapat 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. 

  Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tetang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa setiap pekerja berhak untuk 
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memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, 

serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 

nilai-nilai agama. Untuk menjalankan hal tersebut, perusahaan wajib untuk 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang 

terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jika terjadi kecelakaan 

kerja, pekerja berhak atas: 1) Biaya pengangkutan; 2) Biaya pemeriksaan, 

pengobatan, dan/atau perawatan; 3) Biaya rehabilitasi; 4) Santunan berupa 

uang. 

  Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya pengobatan dan juga 

santunan. Namun, jika karyawannya sudah diikutsertakan dengan BPJS 

Ketenagakerjaan, BPJS juga mempunyai kewajiban untuk membayarkan 

santunan kepada karyawan tersebut. Jika karyawan tersebut meninggal 

dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah istri dan anak-anaknya. Namun, 

jika karyawan tersebut belum berkeluarga, yang menjadi ahli warisnya 

adalah orang tua dari karyawan tersebut.
14

 

  Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di 

laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan 

orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, 

yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud 

diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat 

umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha 

                                                             
14

 Jimmy Joses Sembiring, Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru, 

Op.Cit, hlm.244. 



13 
 

bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang 

tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

  Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga 

kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, 

suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan 

tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap 

para penyandang cacat.  Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha 

untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik (Khakim, 

2003:60).
15
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C. PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di PT Lombok Taksi Utama sudah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah 

cukup baik, dimana seluruh karyawannya mendapat jaminan 

kesehatan dengan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan 

sendiri oleh PT Lombok Taksi Utama yaitu JPK-3 (Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga), program jaminan 

kesehatan yang disediakan oleh JPK-3 yaitu, berupa pelayanan umum, 

pemeriksaan mata, poli gigi, melahirkan, rawat jalan, dan rawat inap. 

Seluruh karyawan dan pengemudi yang ada dalam lingkup perusahaan 

PT Lombok Taksi Utama dapat menikmati pelayanan yang disediakan 

oleh perusahaan apabila telah resmi diangkat, serta pemberian jaminan 

kesehatan yang diberikan tersebut bukan hanya untuk 

karyawan/pengemudi melainkan karyawan/pengemudi dapat 

mendaftarkan juga anggota keluarganya yang terdiri dari istri dan 1-3 

orang anak dengan membayar iuran JPK-3 yang dihitung secara 

perorangan sebesar Rp. 8.000,- perorang. Bentuk perlindungan hukum 

bagi pekerja/buruh yang ada di PT Lombok Taksi Utama yaitu, 

perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya 

pengobatan dan juga santunan kepada karyawan dan pengemudi. 

Dalam peraturan yang telah ditetapkan, segala bentuk perlindungan 

atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, menjadi tanggung jawab 
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perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada karyawannya 

agar seluruh karyawannya memperoleh proketsi yang aman dan 

nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. 

2. SARAN 

 Pelaksanaan jaminan kesehatan sudah cukup baik dilaksanakan, 

maka harus di pertahankan dan di tingkatkan lagi agar para karyawan 

dan pengemudi dapat memperoleh jaminan akan keselamatannya 

selama bekerja dalam perusahaan tersebut, terutama pengemudi yang 

sehari-harinya mencari penghasilannya di jalanan yang mempunyai 

risiko yang sangat besar dalam menghadapi kecelakaan. Maka di 

perlukannya jaminan kesehatan yang mampu memberikan kepastian 

hukum dengan masalah yang terkait agar memilki kekuatan hukum 

atas jaminan kesehatan yang telah diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi karyawan dan para pengemudi agar selalu 

terjamin keselamatan dirinya dalam menjalankan pekerjaannya. 

 Perlindungan hukum bagi karyawan dan pengemudi harus lebih di 

kedepankan dalam pelayanan kesehatan yang telah diselenggarakan. 

Serta harus mengedepankan perlindungan kesehatan bagi karyawan 

dan pengemudi untuk dapat menghindarkan dan meminimalisir 

adanya kecelakaan kerja dalam perusahaan. Perlindungan hukum yang 

konkret harus ada guna menjamin tidak adanya kekosongan hukum 

yang di timbulkan dari adanya pelayanan kesehatan yang telah 

didirikan tersebut. 
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