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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman perlindungan hukum 

pada pekerja/buruh harian lepas jika mengalami kecelakaan kerja dan baagaimana 

Tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan pada pekerja/buruh harian lepas 

karena alasan melaksanakan tugas perusahaan. jenis penelitian yang digunakan 

yaitu hukum normatif dan hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa dan para pekerja/buruh harian lepas mendapatkan 

perlindungan hukum ataupun perlindungan dari perusahaan untuk 

pekerja/buruhnya berupa pemberian pengobatan dari klinik milik perusahaan, 

mendapatkan kartu BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) dan pekerja juga 

mendapatkan uang (pengobatan) sejumlah 100 (Seratus ribu rupiah) uang tersebut 

dipergunakan untuk membiayai pengangkutan, pemeriksaan, perawatan, dan 

pengobatan dari perusahaan. 
 

Kata kunci: pekerja harian lepas, kecelakaan kerja dan perlindungn hukum  
 

 

LEGAL PROTECTIONS FOR A WORKER OR A DAY LABOR AGAINST  

WORKPLACE ACCIDENT IN FREIGHT TRANSPORT FOR COMPANY’S 

GOODS 

(Study in Villa Ombak Hotel) 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to find out how legal protections for a worker or a 

day labor are, if they had an accident  at the workplace, and how the legal 

responsibilities of company against a worker or a day labor if they had an 

accident in their workplace. The type of this research is  the normative and the 

empirical legal research. The legal approach method is using statute approach, 

conceptual approach, and sociological approach. The result of this study shows  

that a workers or a day labors are getting legal protections or getting protections 

from the company such as a medical treatment by  clinic in the company (onsite 

clinic), and getting BPJS (Healthcare and Social Security Agency), and the 

workers in the company are getting health funding Rp 100.000. This money will 

use by workers for the transportation, a health care, a medical examination, and a 

medication by company. 
 

Keywords: Day Labors, Workplace Accident, and Legal Protections. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang 

mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya 

perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. 

Tenagakerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta 

merupakan sumber daya  yang jumlahnya melimpah.
1
 

Melihat peran pekerja untuk perusahaan sangatlah penting untuk 

keberlangsungan perusahaan itu sendiri karena tanpa dengan adanya pekerja 

perusahaan tidak akan bisa berjalan mestinya, penting mestinya untuk 

mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak-pihak terkait perlindungan hukum 

terhadap pekerja/buruh tidak tetap. Sejalan dengan itu pembangunan 

ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam 

pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia. 

Perlindungan Tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan 

amanat Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Tentang Hak Warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan.
2
 Serta dalam Pasal 28D Ayat (2) menyatakan “Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

                                                             
1
 Lalu Husni I, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2014, hlm 47. 
2
 Indriana Nodwita Sari, Skripsi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang 

Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidan=k Terdaftar Dalam Program BPJS (Studi Kasus Pada 

Hotel Mercure Resort Sanur), diakses pada tanggal 10 juli 2018, hlm 2. Universitas Udayana 

Denpasar. 
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layak dalam hubungan kerja. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan 

bagi lembaga/badan usaha milik Negara maupun milik swasta dalam upaya 

membantu tenagakerja untuk memperoleh hak-haknya maka dirumuskanlah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Adapun hah-hak Pekerja/buruh dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh 

memiliki Hak sebagai berikut: 

1) Keselamatan dan kesehatan kerja 

2) Moral dan kesusilaan; dan 

3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. 

 

Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan 

pekerjaan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan 

keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga 

pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatianya kepada pekerja semaksimal 

mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Bagi 

pengusaha dengan adanya pengaturan keselamatan kerja diperusahaanya akan 

dapat mengurangi kejadian kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha 

harus memberikan jaminan sosial. Bagi pemerintah (dan masyarakat) dengan 

adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja maka apa yang direncanakan 

pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan 

meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.
3
 

                                                             
3
 Zaeni asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Bidang Hubungan 

Kerja) Cet.3, Jakarta:Rajawali Pers, 2013, hlm 103. 
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Selain tentang perlindungan yang didapatkan oleh pekerja/buruh terkait 

dengan pengangkutan barang milik perusahaan yang sanagat penting, adapun, 

Pengangkutan Barang-Barang terdapat  dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang Berbunyi: 

”Pengangkutan dalam pengertian dalam bab ini adalah orang yang 

mengikat diri, baik dengan carter  menurut waktu atau carter menurut 

waktu perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk 

menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui 

laut” 

 

Pengangkutan barang merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki 

resiko kecelakaan cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada 

pengangkutan barang adalah hal-hal yang berhubungan dengan penyeberangan 

kelaut, karakteristik berbagai macem pekerjaan yang cukup berat, lokasi kerja 

yang terbuka dan dipengaruhi oleh cuaca. 

Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan salah satu untuk mencegah dan 

mengurangi kecelakaan termasuk di tempat kerja yang sedang dikerjakan 

pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, 

gedung atau lainnya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang 

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Hotel Vila 

Ombak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam 

kenyataanya para pekerja/buruh tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana 

mestinya seperti uang berobat dan tidak didaftakan dalam kepesertaan anggota 
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BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), disebabkan kelalaian oleh ketua 

buruh karena alasan pekerjaan yang padat sehingga ketua buruh tidak memiliki 

waktu untuk mengurus hak-hak pekerja tersebut. Berbicara mengenai pekerjaan, 

tentu tidak terlepas dari hak dan kewajiban, adapun hak-hak dalam hubungan 

kerja anatar pengusaha dan pekerja/buruh seringkali pekerja/buruh tidak 

mengetahui hak-haknya sebagai pekerja. 
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II. PEMBAHASAN 

 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Harian Lepas Jika Mengalami 

Kecelakaan Kerja Ketika Bekerja 

 

a. Perlindungan Hukum Pada Pekerja/Buruh Harian Lepas Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

 

   Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat 

kedudukannya yang lemah. disebutkan oleh Zaenal Asikin, yaitu 

perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan 

perundang-undangan dalam bidang perubahan yang mengharuskan atau 

memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut 

benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat 

diukur secara yuridis saja.
4
 

  Adapun jenis perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang 

Nompr 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni, perlindungan norma 

kerja, perlindungan norma keselamatan kerja, perlindungan norma kesehatan, 

perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi (jaminan 

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

pemeliharaan ksehatan). 

1. Perlindungan Norma  Kerja 

Perlindungan norma kerja terdiri dari Pasal 76, Pasal 77 dan  Pasal 

79.  Dalam Pasal 76 Perindungan norma kerja meliputi waktu kerja, 

mengaso, dan istirahat. 

                                                             
4
 Asri wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, Cet 1, CV Lubuk Agung, 

Bandung, Tahun 2011, hlm 4. 
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2. Keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari Pasal 86, Pasal 87,  Pasal 88 

dan Pasal 89 

3. Kesejahteraan pekerja diatur dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

b. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Harian Lepas Jika 

Mengalami Kecelakaan Kerja Dalam Pengangkutan Barang Milik 

Perusahaan di Hotel Vila Ombak 
 

  Adapun pihak-pihak dalam Perjanjian Kerja Tertulis di Hotel Vila Ombak 

adalah Mandor, ketua buruh, dan pekerja Harian Lepas. Pekerja harian lepas 

sendiri terdiri dari 21 Pekerja harian lepas yaitu pekerja/buruh yang bekerja pada 

perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tetentu  yang dapat berubah-ubah 

dalam hal waktu maupun volume pekerjaan, dengan menerima upah yang 

didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian. Dari ke 21 pekerja/buruh harian 

lepas yang berusia mulai dari umur 23 sampai dengan 35 tahun yang bekerja pada 

perusahaan Hotel Vila Ombak yang melakukan pekerjaan mengangkut barang 

milik perusahaan.  

  Adapun Pengangkutan Barang-Barang dalam Pasal 466 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang Berbunyi: 

”Pengangkutan dalam pengertian dalam bab ini adalah orang yang 

mengikat diri, baik dengan carter  menurut waktu atau carter menurut 

waktu perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk 

menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui 

laut” 

 

Adapun fungsi dari pengangkutan adalah meningkatkan nilai dari barang 

yang diangkut dan memiliki tujuan untuk memindahkan suatu barang/penumpang 

dari suatu tempat ketempat tertentu untuk menaikan nilai barang dan kualitas 
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orang/penumpang. Beberapa pekerja/buruh harian lepas  itulah yang dipekerjakan 

oleh Hotel Vila Ombak dalam pengangkut barang milik perusahaan, yang dimana  

sebelum bekerja mereka diberi surat perjanjian secara tertulis oleh mandor untuk 

mengisi surat perjanjian yang diwakili oleh ketua buruh kemudian ketua buruh 

tersebut langsung mengkonfirmasikan langsung secara indivudual pada 

pekerja/buruh yang ingin bekerja pada perusahaan Hotel Vila Ombak tersebut. 

Sistem kerja dalam pengangkutan barang milik perusahaan ini diberi masa 

percobaan selama 3 (tiga) bulan oleh ketua buruh pada pekerja harian lepas  yang 

bekerja pada perusahaan tersebut, jika dalam jangka waktu 3 bulan mereka tidak 

tahan atau kinerja tidak baik maka dari pihak ketua buruh berhak untuk 

mengeluarkan mereka dan mencari pekerja/buruh yang lain. Akan tetapi jika 

dalam masa percobaan kerjanya sudah melewati batas dan kinerja mereka baik, 

maka dari pihak perusahaan akan memperkerjakan mereka, tetapi jika ada pekerja 

yang ingin keluar dari perusahaan tersebut/ingin mencari pekerjaan yang lain 

maka ketua buruh harus mencarikan pengganti, dimana penggantinya harus dari 

keluarga pekerja/buruh yang bersangkutan. 

Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha 

dan pekerja/buruh. Adapun perjanjian kerja yang umum, dapat dijumpai dalam 

Pasal 1601a KUH Perdata yang berbunyi: “Persetujuan perburuhan adalah 

persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk 

dibawah pihak lain, si majikan, untuk suatu waktu  tertentu melakukan pekerjaan 

dengan menerima upah.  
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Pekerja/buruh harian lepas yang bekerja di Hotel Vila Ombak tetap diakui 

sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, meskipun pekerja tersebut merupakan pekerja harian lepas. Dan 

bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan Hotel Vila Ombak tersebut 

berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan uang sejumlah 

Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah). 

Pekerja Harian Lepas memperoleh perlindungan hukum atas hak-hanya 

sebagai pekerja dengan ketentuan bahwa pekerja telah bekerja lebih dari 3 (Tiga) 

bulan dan setiap bulanya pekerja tidak kurang dari 20 (Dua Puluh ) hari, hak-hak 

tersebut adalah sebagaimana hak pekerja tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 4 

Permenaker Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian 

Lepas. Sebagai suatu hak dari Pekerja Harian Lepas, maka jika hak-hak pekerja 

tersebut dilanggar dalam arti tidak dipenuhi oleh pengusaha, maka upaya hukum 

yang ditempuh oleh pekerja harian lepas jika penyelesaian secara bipartite tidak 

membawa hasil maka langkah berikutnya yaitu dapat memilih penyelesaian secara 

litigasi atau nonlitigasi. 

   Adapun Perjanjian Kerja Harian Lepas diatur dalam Pasal 10 samapai 

dengan Pasal 12 Keputusan Menteri Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  Perjanjian kerja harian lepas ini 

mengecualikan beberapa ketentuan umum perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT), yang mana dalam perjanjian kerja harian lepas dimuat beberapa syarat 

antara lain: 
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1. Perjanjian kerja harian lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu 

yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah 

didasarkan pada kehadiran; 

2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh 

bekerja kurang dari 21 (Dua Puluh Satu) hari dalam 1 (Satu) bulan; 

3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (Dua Puluh Satu) hari atau lebih selama 

3 (Tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja Harian Lepas 

berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
5
 

 

Kecelakaan Kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. 

Tak terduga karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur 

kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena 

peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material maupun penderitaan dari 

yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi 

pekerja/buruh. Sesuai dengan hasil penelitian dengan Bapak Rahman Syarif 

Hidayat selaku sebagai HRD pada Hotel Vila Ombak yaitu dari pihak perusahaan 

akan bertanggung jawab pada para pekerja/buruh harian lepas tersebut. Fasilitas 

yang didapatkan oleh pekerja/buruh harian lepas jika mengalami kecelakaan kerja 

yaitu para pekerja akan biberikan pengobatan langsung dari klinik milik 

perusahaan Hotel Vila Ombak jika mengalami kecelakaan kerja langsung di 

tempat kerja yang berada di induknya, akan tetapi jika pekerja yang mengalami 

kecelakaan kerja langsung di tempat kerja yang berada di cabangnya maka 

perusahaan hanya memberikan pengobatan yang berbentuk  P3K (Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan) milik perusahaan.
6
 

                                                             
5
 I Wayan Subangun Wiring Garda Satria dkk, Jurnal Tentang Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Harian Lepas Ditnjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, hlm 4, 

diakses 10 juli 2018. 
6
 Hasil wawancara dengan Rahman Sarif  Hidayat selaku sebagai  HRD Hotel Vila 

Ombak,  3 Mei 2018, di Hotel Vila Ombak. 

 



 x 

 Berdasarkan hasil penelitian mengemukakan Sistem pengupahan 

permufakatan dalam pengangkutan barang bagi para pekerja/buruh harian lepas 

ini gajinya berbentuk perbulan, yang dimana gaji bagi pekerja/buruh harian lepas 

ini diberikan langsung kepada ketua buruh kemudian ketua buruh tersebut 

langsung membagikan kepada masing-masing personal kelompoknya tersebut, 

masing-masing gaji yang didapatkan oleh pekerja/buruh itu tidak rata karena ada 

pekerja yang rutin bekerja dan ada pekerja yang kadang-kadang bekerja sehingga 

itu yang menyebabkan pengupahanya tidak merata, mereka merasa cukup atas 

gajinya jika barang yang mereka angkut banyak akan tetapi ada yang berpendapat  

merasa tidak cukup karena barang yang mereka angkut terkadang kurang, 

sehingga gaji perbulannya dalam pengangkutan barang ini bisa mencapai Rp. 

2.000.000 (dua juta rupiah) itu untuk pengangkutan barang yang banyak mereka 

angkut, tetapi jika barang sedikit maka pendapatan para pekerja/buruh harian 

lepas bisa mencapai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulanya.  

Adapun pekerja/buruh harian lepas yang tidak termasuk bekerja dengan 

alasan tertentu mereka tidak akan mendapat upah atau gaji sesuai dengan berapa 

hari pekerja/buruh tersebut tidak bekerja. 

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Harian Lepas Jika 

Mengalami Kecelakaan Kerja Di Hotel Vila Ombak 

 

   Jadi tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap 

individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seorang. Yaitu 
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sikap menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan 

kejujuran yang sangat tinggi.
7
 

  Tanggung jawab perusahaan jika terdapat kecelakaan kerja pada 

pekerja/buruh harian lepas dalam melakukan pekerjaanya, Tanggung jawab 

Perusahaan menurut hasil wawancara dengan ibu Ernawati dan beberapa 

pekerja/buruh harian lepas pada tanggal 8 Mei 2018 di Hotel Vila Ombak yang 

mengatakan bahawa  Bentuk tanggung jawab perusahaan pada pekerja/buruh 

harian lepas  itu tidak ada bentuk tanggung jawabnya, dimana terdapat kasus pada 

beberapa pekerja/buruh harian lepas yaitu pernah terjadi kecelakaan kerja berupa 

luka pada pekerja/buruh yang bernama Iswandi yang terkena luka pada kaki yang 

mengakibatkan 8 (delapan) jahitan pada bagian kaki dan terjadi pada ibu 

Hernawati yang menyebabkan luka 6 (enam) jahitan pada bagian kaki kiri ketika 

sedang mengangkut besi sehingga besi tersebut mengenai kaki para pekerja. 

Bukan hanya itu saja banyak juga kecelakaan kerja pada pekerja/buruh harian 

lepas, dimana dari pihak pekerja dan keluarga pekerja/buruh pernah meminta 

ganti rugi atau uang untuk berobat kepada ketua buruh tetapi mereka tidak 

mendapatkan uang ataupun pengobatan lain yang telah disediakan oleh 

perusahaan kepada para pekerja/buruh harian lepas.
8
 

 

 

 

 

                                                             
7
 Zona refrensi. com, diakses tanggal 28 juni 2018, wita, pukul 16.04. 

8
 Hasil wawancara dengan  Ernawati  selaku pekerja/buruh harian  lepas, 8 Mei 2018, 

diPantai  Teluk Kombal Kab.Lombok Utara. 



 xii 

III. PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka 

dapat di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang 

berkaitan dengan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh harian lepas jika mengalami 

kecelakaan kerja dalam pengangkutan barang milik perusahaan di 

perusahaan Hotel Vila Ombak yaitu  pekerja/buruh mendapatkan 

perlindungan hukum yang dilindungi langsung oleh Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan 

perusahaan.  

2. Tanggung jawab perusahaan Hotel Vila Ombak kepada para 

pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada induknya maka 

pekerja/buruh mendapatkan pengobatan langsung dari klinik milik 

perusahaan Hotel Vila Ombak dan jika terjadi kecelakaan kerja di 

cabang Hotel Vila Ombak  mereka hanya mendapatkan pengobatan 

yang berbentuk P3K dan mendapatkan uang sejumlah 100 (seratus ribu 

rupiah) yang di pergunakan untuk membiayai pengangkutan, 

pemeriksaan, dan perawatan pekerja/buruh harian lepas tersebut. 

adapun kecelakaan yang terjadi pada pekerja/buruh harian lepas berupa 

luka pada kaki, keseleo tangan, memar-memar anggota tubuh dan 

kecabut kuku kaki maupun kuku tangan dikarenakan kurang kehati-

hatian pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaanya, serta 
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pekerja/buruh harian lepas tersebut mendapatkan kartu BPJS (Badan 

Penyelenggara jaminan sosial). 

Saran 

Untuk lebih meningkatkan Perlindungan hukum terhadap pekerja harian 

lepas maka perlu diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas 

Tenagakerja dan transmigrasi Kabupaten Lombok Utara untuk 

menyelenggarakan penyuluhan dan pengawasan Tenagakerja kepada para 

pihak yaitu pihak pekerja harian lepas dan pengusaha dengan demikian dapat 

dipahami dan dimengerti oleh pekerja/buruh harian lepas mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing sehingga terciptanya hubungan kerja yang sehat 

dan berkelanjutan. 
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