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PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP
PEKERJA/BURUH

(Studi: PT. Surya Lima Satu Mandiri)

RINO DWI PUTRA
D1A114215

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja di PT. Surya Lima Satu Mandiri serta
apakah yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pelaksanaan perlindungan
pekerja pada PT. Surya Lima Satu Mandiri. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif
empiris, metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini didapati jawaban
bahwa dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap para pekerja/buruh pada PT.
Surya Lima Satu Mandiri menerapkan sistem perlindungan Keselamatan dan Kesehatan
kerja berupa pemberian perlindungan secara preventif kepada pekerja/buruh tidak tetap
dan pemberian berupa BPJS ketenagakerjaan kepada buruh tetap. Bentuk penyelesaian
khususnya terkait dengan sistem perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
yaitu menggunakan bentuk penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Kata kunci: Sistem, Keselamatan, Kesehatan, Pekerja/Buruh.

IMPLEMENTATION OF SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH (K3) OF
WORKERS/ LABOURERS (Study at PT. Surya Lima Satu Mandiri)

ABSTRACT
This research aims to find out, how the implementation of the legal protection of safety
and health of work at PT. Surya Lima Satu Mandiri and what kind of inhibitors faktor of
implementation protection it in PT. Surya Lima Satu Mandiri. By Study of empirical
normative research, with legislation, conceptual and sociological approach methods.
Results results of this study is giving protection to workers / laborers at PT. Surya Lima
Satu Mandiri by implementing the system of Occupational Safety and Health protection
through the provision of preventive protection to non-permanent workers / laborers and
the of BPJS employment to permanent workers.

Keywords: System, Safety and occupational health, Workers/Laborer.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam golongan Negara-Negara yang sedang berkembang

sampai saat ini, yang mana juga sedang giat-gitanya melaksanakan pembangunan untuk

melepasakan diri dari berbagai kesulitan baik dibidang ekonomi maupun bidang

laiannya. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah mengambil prioritas

kebijakan di bidang ekonomi, yang dalam hal ini pemerintah berusaha untuk

membangun sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan tersebut. Salah satu

sarana yang mendapat perhatian adalah pembangunan industri.

Di era globalisasi saat ini, persaingan industri semakin pesat baik di tingkat

regional, nasional, maupun internasional. Dan kekuatan yang ada dalam suatu

perusahaan terletak pada orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satu di

antaranya adalah tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

mendifinisikan tenaga kerja adalah:1“Setiap orang yang mampu melaksanakan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun masayarakat.”

Tenaga kerja meruapakan faktor penting dalam suatu perusahaan. Semakin

berkembangnya teknologi di berbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang

dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Keselamatan kerja adalah

keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses

pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan

pekerjaan.2 definisi tersebut mengarah kepada interaksi pekerja dengan mesin alat yang

1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LN Nomor 39,
TLN Nomor 4279.

2 Abdul Rachman Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997), hlm. 227.
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digunakan atau interaksi pekerjaan dengan lingkungan kerjannya. Sedangkan

keseahatan kerja di perusahaan adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi

atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja.3

Salah satu perusahaan di Indonesia khususnya yang terletak di pulau Sumbawa

adalah PT. Surya Lima Satu Mandiri. Yang mana PT ini merupakan perusahaan yang

terletak di Desa Bagetango, Kecamatan Lopok, Nusa Tenggara Barat (NTB), bergerak

di bidang industri pertanian khusunya jual beli padi. Dilihat dari jenis perkerjaan yang

bersifat musiman maka dalam perekrutan buruh di perusahaan tersebut di bagi menjadi

dua yaitu buruh tetap dan buruh tidak tetap, yang dimana perkerja/buruh yang di

perkerjakan mendapat perlindungan yang berbeda dari pihak perushaan. Salah satu

permasalahan yang pernah terjadi di perusahaan tersebut yaitu belum diterapkannya

masalah eselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Surya Lima Satu Mandiri ini.

Sementara di dalam dunia kerja sangat penting di terapkannya Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan untuk menimbulkan rasa aman, nyaman dan

tenang selama para pekerja atau buruh ini melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu

keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya perlu diperhatikan seperti

pemberian alat pelindung diri saat bekerja dan jaminan kesehatan kerja4.  Oleh karena

itu keselamatan kerja merupakan suatu hal yang perlu dan selalu untuk diperhatikan

oleh setiap perusahaan sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada para pekerjanya.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1). Bagaimanakah

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di

3 http://eprints.undip.ac.id/26498/2/Jurnal.pdf, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2017.
4 https://www.scribd.com/doc/111415972/makalah-kecelakaan-kerja, di akses pada tanggal 7

oktober

2017.



4

PT. Surya Lima Satu Mandiri, (2). Apakah faktor-faktor penghambat dalam rangka

pelaksanaan perlindungan pekerja di PT. Surya Lima Satu Mandiri.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Surya Lima Satu

Mandiri, dan apakah faktor-faktor penghambat dalam rangka pelaksanaan perlindungan

pekerja di PT. Surya Lima Satu Mandiri. Serta diharapkan dapat memberikan informasi

kepada masyarakat luas terhadap pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

bagi suatu perusahaan yang mepekerjakan buruh atau pekerjanya dengan resiko kerja

yang tinggi.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative empiris. Penelitian

hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji

studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat

para sarjana.5 Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu fenomena hukum masyarakat

atau fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Adapun metode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute

Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan

Perundang-undangan dan Regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas

dalam penelitian hukum yang diteliti, (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual

Approach) yaitu pendekatan beranjak yang dari Pandangan-Pandangan dan Doktrin-

Doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum. (3) Pendekatan Sosiologi (Sociological

5 Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2014) hlm. 166.
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Approach) yaitu dilakukan dengan melaksanakan pengkajian atau studi di Kabupaten

Sumbawa Besar.
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II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan

Kerja (K3) Pada PT. Surya Lima Satu Mandiri.

Pengertian mengenai tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu

melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun masayarakat. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang

bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan

tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Secara yurudis dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu

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 dari tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama

terhadap para penyandang cacat.

Tenaga kerja yang pada kodratnya adalah seorang mahluk yang bernyawa

tentunya mempunyai banyak kekurangan dalam segala hal. Hal ini tidak lantas membuat

suatu pekerjaan yang dikerjakan akan sempurna, namun pastinya ada saja kendala yang

menyebabkan pihak pekerja atau buruh ini melakukan kesalahan sehingga dapat

menyebabkan kecelakan dalam melakukan pekerjaan.6

Menurut Imam Soepomo bahwa jenis perlindungan tenaga kerja di bagi menjadi 3

(tiga) macam, yaitu:7

6 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2001), hal.87

7 Imam soepomo, Dalam Zaenal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-
Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 97.
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a. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi

keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja

tersebut tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini

disebut jaminan social.

b. Perlindungan social, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan

memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai

anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.

Perlindungan tekhnis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan

usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan

oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang di olah atau

dikerjakan perusahaan. Didalam pembicaraan selanjutnya, perlindungan jenis ini di

sebut dengan keselamatan kerja.

Ketenegakerjaan itu sendiri di atur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut “ketenagakerjaan adalah segala hal

yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa

kerja. Dalam hal ini ketenagakerjaan itu sendiri dilandaskan pada Pancasila dan UUD

1945 sebagai hirarki peraturan tertinggi bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam

pasal 2 yang menyatakan “Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Hal ini sudah

seharusnya dilakukan terkait amanat yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

yang menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.8 Menurut hasil

8 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, No. 13 Tahun 2003, TLN No. 4279, pasal 4.
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wawancara dengan bapak Suharto selaku direktur utama PT Surya Lima Satu Mandiri

ini merangkan bahwa dalam keselamatan dan kesehatan perkerja adalah menjadi

proritas utama di lingkungan perusahaan PT Surya Lima Satu Mandiri baik untuk

pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap. Bentuk komitmen pihak perusahaan terhadap

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja/buruh tetap kami

berikan berupa jaminan kesehatan, yaitu berupa BPJS ketenagakerjaan dan BPJS

kesehatan bagi para pekerja tetap di perusahaan tersebut. Sedangkan bagi para

pekerja/buruh tidak tetap akan langsung dilakukan tindakan preventif secara langsung

jika terjadinya kecelakaan dalam kerja, guna mencegah atau mengurangi kemungkinan-

kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan selama bekerja.

perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh di lingkungan PT Surya Lima Satu

Mandiri sangat di perhatikan walauapun adanya pembagian pemeberian keselamatan

dan kesehatan pekerja baik itu pekerja tidak tetap maupun pekerja tetap. Baik pekerja

tetap ataupun pekerja tidak tetap tetap mendapatkan apa yang menjadi hak-hak pekerja

selama bekerja di PT Surya Lima Satu Mandiri sesuai dengan kesepakatan antara

pekerja dengan pemilik PT Surya Lima Satu Mandiri. Sama halnya dengan apa yang

diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan yang berbunyi:

”Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha”.

Yang maksud dari pasal di atas adalah mewajibkan para pengusaha, pemberi kerja

ataupun instansi untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa

membekan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.
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B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan

Pekerja/Buruh Di PT. Surya Lima Satu Mandiri.

Setiap perusahaan haruslah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di

tempat kerja (perusahaan). Namun kenyatannya, masih banyak perusahaan perusahaan

di Indonesia yang masih menyepelekan hal tersebut. Padahal, keselamatan dan

kesehatan kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah satu upaya untuk

meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan itu sendiri. Hal ini ditunjukkan

dengan masih tingginya tingkat kecelakaan kerja yang ada di Indonesia.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam perusahaan memang

belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program K3 tersebut telah

memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang. Karena kecelakaan kerja

merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi.

Sebenarnya perusahaan bisa mencegah kecelakaan tersebut jika saja perusahaan

memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik terhadap

karyawannya serta memberi jaminan atas kecelakaan tersebut. Sehingga para karyawan

merasa aman dan terlindungi dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja

yang terlaksana di perusahaan tersebut.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Surya Lima Satu Mandiri ini sepatutunya

memang sudah di terapkan akan tetapi di karenakan perusahaan ini bersifat musiman

maka dari itu, ini menjadi salah satu factor penghambat atau kendala bagi perusahaan

untuk menerapkan secara penuh keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Lebih lanjut

penjelasan pekerjaan musiman yag di maksud dapat di kaitkan dengan pasal 59 ayat 1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di jelaskan bahwa perjanjian kerja waktu
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tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan

sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak dinginkan, tidak direncanakan, tidak

diduga dan mengakibatkan kerugian. Tidak seorangpun menginginkan kecelakaan

karena banyak sekali kerugian yang akan dialami baik oleh karyawan, keluarga

karyawan ataupun perusahaan. Maka perlu bagi karyawan untuk mengetahui dampak

K3 terhadap karyawan, keluarga karyawan, ataupun terhadap perusahaan.9 Sebagai

perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian khususnya jual beli padi,

memang dalam penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja

tidak di terapkan secara meyeluruh mengenai hak-hak pekerja sesuai dengan undang-

undang ketenagakerjaan, akan tetapi pihak perusahaan tetap memperhatikan hak-hak

pekerja atau buruh yang dimana hak-hak pekerja di bagi menjadi dua yaitu yang ke 1

(satu) adalah hak-hak pekerja tetap mendapatkan BPJS kesehatan, BPJS

Ketenagakerjaan dan upah kerja. dan yang ke 2 (dua) yaitu hak-hak pekerja musiman

yang kami berikan seperti upah yang diberikan kepada buruh itu sendiri tergantung

jumlah barang yang di angkut serta perlindungan secara lansung terhadap buruh ketika

terjadinya kecelakaan saat bekerja.

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa PT Surya Lima Satu Mnadiri, tidak

menjankan secara meneyeluruh menegenai Kesehatan dan Keselamatan kerja yang di

amanatkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja akan tetapi

hak-hak para pekerja tetap diperhatikan oleh pihak perusahaan tersebut guna menunjang

kelancaran kinerja buruh di peruahaan tersebut. Adapun yang menjadi kendala bagi

pihak perusahaan sendiri yaitu sesuai dengan apa yang di paparkan oleh bapak

9 Anizar, Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012),
Hal 92.
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Muhammad Saleh Alex yaitu berupa kendala dalam penerapan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) secara utuh sesuai dengan apa yang di amatkan oleh Undang-

Undang, Dikarena faktor dari pekerjaan yang di tekuni ini bersifat musiman. Akan

tetapi pihak perusahaan mempunyai inisiatif dan cara sendiri dalam penerapan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahannya tersebut, yaitu dengan menangani

secara langsung setiap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan selama melakukan

pekerjaannya. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan salah satu buruh yang

bernama bapak Jire yang menjadi pekerja/buruh tidak tetap pada perusahaan tersebut

menyatakan bahwa system atau pelaksanaan dari keselamatan dan kesehatan kerja ini

memang ada pada perusahaan tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui jika ada

aturan tentang hal ini secara spesifik. Mereka hanya mengetahui bahwa aturan tentang

keselamatan dan kesehatan yang diterapkan oleh perusahaan ini sudah berjalan namun

tidak terlalu dihiraukan. Secara umum meraka hanya menyadari apa yang menjadi

kewajiban mereka sebagai buruh selama bekerja diperusahaan tersebut atau istilah

kasarnya hanya mengetahui tentang apa yang menjadi pekerjaannya saja. Selanjutnya

PT Surya Lima Satu Mandiri beliau menerangkan bahwa selain jenis pekerjaan bersifat

musiman yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di perusahaan tersebut, tidak tentunya penghasilan yang didapatkan

oleh pihak perusahaan setiap kali panen berlangsung juga menjadi salah satu kendala

dalam proses penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan tersebut.

Karena tidak menutup kemungkinan pihak perusahaan tidak mau mengambil resiko

yang lebih tinggi, serta mereka tidak mau mengurangi profit yang di dapatkan oleh

pihak perusahaan.
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Dari cangkupan perlindungan perkerja di atas yang bertujuan untuk menciptakan

hubungan industrial yang dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan

pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Karena dari beberapa komponen yang sudah di

paparkan mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Karena bagi pekerja perusahaan

merupakan tempat untuk bekerja dan sekaligus sebagai sumber penghasilan dan

penghidupan diri beserta keluarga.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan,

maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan

fisik dan teknis serta social dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan

kerja itu.

Lain lagi dengan pengusaha dari suatu perusahaan yang dimana para penguasaha

menjadikan ini sebagai wadah untuk mengeksploitasikan modal guna untuk

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sedangkang bagi pemerintah adanya

perusahaan merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau

jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itulah pemerintah mempunyai

kepentingan dan tanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.

Dengan demikian sudah sewajarnya apabila pemerintah berperan yang besar dalam

upaya menciptakan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang sesuai

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
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III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh di PT Surya Lima Satu Mandiri

sangatlah penting untuk melindungi para pekerja atau buruh yang bekerja di sana.

Untuk memenuhi hal tersebut pihak perusahaan seharusnya memberikan para

pekerja berupa jaminan sosial bagi pekerja atau buruh demi tercapainya

perlindungan hukum dalam keselamatan, kesehatan dan kenyamanan para pekerja.

Dalam konteks Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja mengacu

pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam tata

pelaksanaannya di lapangan, ditemukan bahwa memang tidak sesuai dengan apa

yang di amanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam

wujud lain pihak perusahaan menyediakan alternatif lain sebagai bentuk jaminan

kepada pekerja musiman yang tidak mendapatkan jaminan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3), adapun bentuk dari pada jamina tersebut pada dasarnya

sama dengan apa yang mejadi substansi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

tetapi yang membedakan adalah tidak ada perjanjian baku yang di atur secara

prosedural oleh pihak perusahaan dengan pekerja/buruh.

2. Dalam proses pelaksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan di

pandang sebagai suatu hal yang sulit ketika di terapkan, mengingat factor-faktor

penghambat di PT Surya Lima Satu Mandiri ini yaitu dalam hal jenis pekerjaan

atau bentuk pekerjaan yang dimana bersifat musiman. Yang di maksud dengan

pekerja musiman adalah pekerja/buruh yang keberadaanya di butuhkan pada waktu

tertentu sesuai dengan jumlah yang di butuhkan oleh perusahaan. seperti, ketika di



14

hadapkan pada saat panen. sehingga pihak perusahaan sendiri dalam penerapan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja atau buruh khususnya bagi

pekerja buruh angkut yang di rekrut secara borongan oleh pihak PT Surya Lima

Satu Mandiri belum mendapatkan perlindungan secara utuh sesuai dengan apa yang

di sebutkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

B. SARAN

1. Kepada pihak PT Surya Lima Satu Mandiri diharapkan untuk menerapkan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, hal ini bertujuan untuk mejamin adanyan kepastian hukum bagi

pekerja/buruh ketika dalam melaksanakan pekerjaannya terdapat permasalahan-

permasalahan yang terjadi selama dalam waktu kerja.

2. Diharapkan kepeda Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang mana dalam

hal ini Dinas Ketenagakerjaan memiliki andil dalam konteks melakukan

pengawasan dan penegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan lebih khusus

berbicara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bentuk jaminan kepada

pekerja/buruh.
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