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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, dan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.penelitian 

normatif adalah suatu pendekatan yang berpedoman pada perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah yang aka diteliti, dan penelitian empiris adalah suatu 

penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan di lapangan. 

Berdasarkan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi pekerja di rumah sakit adalah sesuatu yang sangat penting untuk 

dilaksanakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja yang bekerja di rumah 

sakit. 

Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

bagi pekerja di rumah sakit sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan faktor-faktor yang sering terjadi kecelakaan kerja adalah jarangnya 

penggunaan APD, kelelahan, dan ketidak telitian dalam bekerja. 

Kata kunci : Pekerja dan Perlindungan hukumnya 

 

LEGAL PROTECTION OF SAFETY AND HEALTH WORK FOR BIOMEDICS 

HOSPITAL WORKERS CITY MATARAM 

LALU MOHAMAD ARIF RAHMAN HAKIM 

D1A113147 

FACULTY OF LAW UNIVERSITY MATARAM 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out how legal protection of occupational safety 

and health for workers, and what factors affect occupational safety and health.This 

type of research is a normative-empirical legal research. Normative research is an 

approach that is guided by legislation related to the problem that will be studied, and 

empirical research is a study by way of studying and looking directly in the field 

application.Based on the study that the legal protection of occupational safety and 

health for workers in the hospital is something that is very important to be 

implemented in order to avoid work accidents for workers who work in the hospital. 

In conclusion, the legal protection of occupational safety and health for workers in 

hospitals has been implemented in accordance with the laws and the factors that often 

occur work accident is rarely the use of PPE, fatigue, and lack of work in the work. 

Keywords: Worker and Legal Protection 
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I. PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang sampai saat ini, 

Indonesia juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan peningkatan 

kerja bagi tenaga kerja baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang kesehatan. Di 

era globalisasi saat ini persaingan industri semakin pesat baik di tingakat regional, 

nasional, maupun internasional. Dan kekuatan yang ada dalam suatu industri atau 

perusahaan terletak pada orang-orang yang ada di dalalamnya, salah satu diantaranya 

adalah tenaga kerja. 

Dalam undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerja 

guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat.
1
 

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan. Semakain 

berkembangnnya tehnologi di berbagai  sektor usaha semakin besar pula potensi yang 

di dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, oleh karena itu di 

perlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan 

terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja di perlakukan sesuai dengan harkat dan 

martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan oleh perusahaan. 

                                                           
1
 Indoneseia, Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003, Psl. 1 Angka 

2 
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Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dianggkat 

adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja  bagi pekerja di rumah sakit biomedika. 2. Apakah 

faktor-faktor  yang  mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja  bagi pekerja di 

rumah sakit biomedika. 

Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di rumah sakit biomedika kota 

mataram. 2. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi 

keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit biomedika kota mataram. Manfaat 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dan memberi kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum. 

Metode penelitian 

Jenis penelitian ini adalah normatif- empiris, maka metode yang digunakan 

adalah pendekatan undang-undang, pendekatan koseptual, serta pendekatan sosio 

legal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah kepustakaan yang meliputi: 

bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Tehnik 

pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan, hasil penelitian di analisis 

menggunakan data kepustakaan (data primer) dan data lapangan (skunder). 



vi 
 

 

II. PEMBAHASAN 

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan 

kerja 

Rumah sakit biomedika merupakan rumah sakit swasta yang bergelut dalam 

bidang kesehatan untuk masyarakat,  rumah sakit ini mempunyai lebih dari 100 orang 

karyawan atau pegawai yang bekerja disana, dengan keahlian mereka masing-masing 

mulai dari dokter, perawat, bidan, tehnisi umum, tehnisi medis, gizi, sterilisasi, dan 

masih banyak lainnya. Pegawai di rumah sakit biomedika tidaka hanya untuk 

memberikan pelayanan sakit saja tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

pasien yang dirawat disana. 

Tidak hanya memperhatikan kesehatan para pasien saja, tetapi kesehatan 

maupun keselamatan juga perlu di perhatikan oleh karyawan atau pegawai disana., 

karena mereka kontak dengan pasien, sehingga direktur perlu memperhatikan 

keselamatan maupun kesehatan pegawai atau kariyawannya. 

Dalam sebuah kasus yang terjadi seorang staf sterilisasi yang bekerja sebagai 

bagian steril semua alat ruangan, terutama pada ruangan operasi merupakan kontak 

pertama bahaya yang paling besar, misalnya tertular penyakit dari pasien, terkena 

jarum suntik, dan terkena uap mesin steril. Tidak hanya di instalasi sterilisasi saja 

yang terkena tetapi juga instalasi lainnya.Oleh karena itu direktur rumah sakit perlu 

memperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawan maupun pegawai yang bekerja 

disana, dengan menegakkan perlindungan hukum bagi pegawai rumah sakit 

biomedika, agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai dalam bekerja. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja 

Manusia sebagai faktor penyebab kecelakaan, seringkali disebut sebagai  

“Human error”dan sering disalah artikan karena selalu dituduhkan sebagai penyebab 

terjadinya kecelakaan. Padahal seringkali kecelakaan terjadi karena kesalahan desain 

mesin dan peralatan kerja yag tidak sesuai.  

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kecelakan kerja diantaranya : 1. 

Faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman (Unsafe condition) yaitu 

kondisi tidak aman dari mesin, peralatan, lingkungan dan tempat kerja, proses kerja, 

sifat pekerjaan, dan sistem kerja. Lingkungan dalam artian luas dapat diartikan tidak 

saja lingkungan fisik, tetapi juga faktor-faktor yang berkaitan dengan penyediaan 

fasilitas,pengalaman manusia yang lalu maupun sesaat sebelum bertugas,pengaturan 

organisasi kerja, hubungan sesame pekerja,kondisi ekonomi dan politik yang bias 

menggangu konsentrasi. 2. Interaksi manusia dan sarana pendukung kerja merupakan 

sumber penyebab kecelakaan. Apabila interaksi diantara keduanya tidak sesuai maka 

akan menyebabkan terjadinya suatu kesalahan yang merngarah kepada terjadinya 

kecelakaan kerja. Dengan demikian, penyediaan sarana kerja yang sesuai dengan 

kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia, harus sudah dilaksanakan sejak 

desain   sistem kerja. Suatu pendekatan yang Holistic (sederhana dan mudah 

dipahami secara menyeluruh), Systemic (secara menyeluruh pada sitem yang ada), 

dan Interdisiplinary (antara disiplin pada bidang studi) harus diterapkan untuk 

mencapai hasil yang optimal, sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah sedini mungki. 

Kecelakan kerja akan terjadi apabila terdapat kesengajaan atau ketidak harmonisan 
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interaksi antara manusia, pekerja, tugas atau pekerja, peralatan kerja. 

Dalam rumusan masalah yang kedua, saya mewawancarai kembali ibu baiq heny 

sulatriany, saya mewawancarai beliau kembali karena beliau merupakan kepala 

K3RS dirumah sakit biomedika, saya mempertanyakan faktor yang paling sering 

terjadi dalam kecelakaan kerja di rumah sakit itu apa saja, beliau mengatakan dari 

pengamatan atau hasil telusur yang telah tim K3RS lakukan pada setiap instalasi 

adalah ada 3 faktor yang baru kita temukan diantaranya yaitu: 
2
 1. Penggunaan APD 

(Alat Pelindung Diri) yang jarang digunakan, sehingga membuat terjadinya 

kecelakaan kerja. 2. Kurangnya kehati-hatian atau ketelitian pada saat bekerja itu juga 

yang membuat seringnya terjadi kecelakaan kerja. 3. Faktor kelelahan juga yang 

membuat kecelakaan kerja sering terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Wawancara dengan Baiq Heny Sulastriany Kepala K3RS Rumah Sakit Biomedika Kota 

Mataram 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. 

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dirumah sakit sangatlah penting untuk 

melindungi pekerja yang bekerja disana.Untuk memenuhi itu semua direktur rumah 

sakit haruslah memberikan para pekerja jaminan sosial demi tercapainya 

perlindungan hukum dalam keselamatan maupun kesehatan dan kenyamanan pekerja. 

Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja berpacu pada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Dan dalam perlindungan hukum bagi keselamatan dan kesehatan 

pekerja dirumah sakit biomedika kota mataram telah diterapkan dan telah 

dilaksanakan  norma K3RS dan udang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah 

demi keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. 2. Keselamatan dan kesehatan 

kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan 

dari resiko kecelakaan dan bahaya fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, 

perusahaa, masyarakat, dan lingkungan. Untuk itu dalam mengurangi faktor yang 

mempengaruhi keselamtan dan kesehatan pekerja yaitu dengan menggunakan APD 

(Alat Pelindung Diri).dan dirumah sakit biomedika telah melaksanakan penggunaan  

APD. Penggunaan APD juga sangat penting demi menunjang keselamtan dan 

kesehatan kerja  pegawai rumah sakit. Dengan melihat kembali standar operasional 

prosedur masing-masing ruangan atau instalasi, demi meningkatkan keamanan dan 

kenyamanan pekerja. 
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Saran 

Adapun sarannya adalah : 1. Bagi pihak rumahsakit disarankan untuk 

menekankan seminimal mungkin terjadinya kecelakaan kerja, dengan jalan antara 

lain meningkatkan dan menerapakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan 

baik dan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan sering diadakan sosialisasi tentang 

manfaat dan arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Penggunaan APD di 

tempat kerja masing-masing instalasi juga harus lebih di perhatikan. 2. Sistem 

pengawasan dan penegakkan hukum bagi pelanggar sitem keselamatan dan kesehatan 

kerja lebih ditingkatkan lagi supaya dapat menimbulkan efek jera, baik 

karyawan/pegawai, maupun rumah sakit/ perusahaan yang melakukan pelanggaran. 3. 

Mematuhi standar operasional prosedur yang dibuat oleh masing masing instalasi 

yang sudah disahkan oleh pihak rumah sakit lebih. 
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