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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN 

KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT 

(TKBM) PELABUHAN LEMBAR. 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kecelakaan 

kerja bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Lembar. Jenis 

penelitian digunakan adalah Normatif-Empiris. Dari hasil penelitian, bahwa 

pelaksanaannya dapat dikatakan sudah terlaksanakan akan tetapi dalam pemberian 

alat pelindung diri dibilang masih kurang sedangkan faktornya adalah faktor 

hukum, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor lainnya kurangnya 

kesadaran dan kurangnnya pelatihan. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kecelakaan Kerja.  

  

LEGAL PROTECTION OF SAFETY AND WORK ACCIDENTS FOR LABOR 

WORKERS (TKBM) LEMBAR PORT. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the implementation and the factors that 

influence the legal protection of work safety and accidents for the lembar port 

loader (TKBM). The type of research used is Normative-Empirical. From the 

results of the study, it can be said that the implementation has been carried out 

but in the provision of personal protective equipment is still lacking while the 

factors are legal factors, law enforcement factors and community factors. Other 

factors are lack of awareness and lack of training. 

Keywords: Legal Protection, Safety and Occupational Accidents. 
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A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN 

KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT 

(TKBM) PELABUHAN LEMBAR. 

Mohamad Mustanir Hadi 

D1A.114.159 

Fakultas Hukum Universitas Mataram 

B. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga 

kerja kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai 

pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. Semakin berkembangnya 

teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat 

mengancam keselamatan dan kecelakaan kerja, oleh karena itu diperlukan 

usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan 

terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diperlakukan sesuai dengan 

harkat martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.  

Tingkat kecelakaan kerja di dunia industri Indonesia menunjukan 

angka yang cukup tinggi. Salah satu penyebab utama terjadinya 

kecelakaan kerja adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

pelaku industri untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3). Seperti halnya pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

Pelabuhan Lembar masih sering terjadinya kecelakaan kerja akibat alat-
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alat berat maupun barang-barang yang merupakan menjadi penyebab 

bahaya terhadap kecelakaan kerja, oleh karena itu guna menghindari 

kejadian yang tidak diinginkan tersebut, tenaga kerja wajib memenuhi 

ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, adapun masalah-

masalah yang akan diangkat oleh peneliti yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja bagi  

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan lembar ? 2. Faktor-faktor 

apakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

keselamatan dan kecelakaan kerja bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(TKBM) pelabuhan lembar ? 

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Dari permasalahan yang peneliti ajukan, maka penelitian ini 

mempunyai beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut: 1. tujuan 

penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja bagi  Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan lembar dan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

keselamatan dan kecelakaan kerja bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(TKBM) pelabuhan lembar. 2. manfaat penelitian yaitu Secara akademis 

diharapkan penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dan secara teoritis 
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diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum. 

4. Metode penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

Normatif-Empiris, dengan metode pendekatan Undang-Undang, 

Konseptual dan Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder sedangkan jenis bahan hukum yang digunakan 

adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik 

pengumpulan data yaitu data kepustakaan dan data lapangan, yang 

selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif. 

C. PEMBAHASAN 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kecelakaan Kerja Bagi 

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Lembar. 

Menurut buku Zaeny Asyhadie, salah satu perlindungan kerja yang 

dapat dilakukan adalah: 

a. Perlindungan Teknis 

Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari 

bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau 

bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai 

keselamatan kerja.
1
 

 

                                                             
1
Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2013, Hlm. 84 
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1) Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Dari hasil wawancara dengan ketua pengurus Koperasi 

TKBM Pelabuhan Lembar mengatakan bahwa mengenai hak dan 

kewajiban yaitu hak pengusaha adalah hanya memerintahkan 

untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan kewajibannya adalah 

hanya memberikan upah serta menyediakan alat-alat pelindung diri 

bagi pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian 

mengenai harus melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi 

mental, maupun tenaga fisik pekerja/buruh secara berkala dan 

sebagainya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 huruf a  

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja  

sudah terlaksanakan karena sangat perlu bagi pekerja/buruh untuk 

menjaga kesehatannya sebagaimana ketentuan dalam Undang-

undang Keselamatan Kerja tersebut harus melakukan pemeriksaan 

mental dan fisik, memasang gambar keselamatan kerja, 

menjelaskan kondisi bahaya yang timbul di tempat kerja dan 

sebagainya terhadap pekerja/buruh. Kemudian menurut Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yaitu harus 

menyediakan P3K di tempat kerja. Sedangkan bagi ketua pengurus 

koperasi TKBM  Pelabuhan lembar tidak perlu. Alasannya, karena 

di dalam struktur organisasi pelabuhan memiliki yang namanya 

unit kesehatan pelabuhan yang dapat menangani segala penyakit 
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maupun kecelakaan kerja bagi semua pegawai yang berada 

dilingkup pelabuhan, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja 

bagi TKBM, maka akan langsung di bawa ke unit kesehatan 

pelabuhan. Jadi mengenai aturan P3K di atas tidak berlaku 

sepenuhnya karena adanya unit kesehatan pelabuhan tersebut.
2
 

2) Alat Pelindung Diri 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang 

mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang 

fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi 

bahaya di tempat kerja. Beberapa jenis alat pelindung diri menurut 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 yaitu:
3
 1. Alat pelindung kepala, 

2. Alat pelindung mata dan muka, 3. Alat pelindung telinga, 4. Alat 

pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, 5. Alat pelindung 

tangan , 6. Alat pelindung kaki, 7. Pakaian  pelindung, 8. Alat 

pelindung  jatuh perorangan, 9. Pelampung   

Dalam pekerjaan bongkar muat barang pada Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Lembar, alat pelindung diri 

yang digunakan berupa: 1. Helm pengaman (safety helmet), 2. 

Masker, 3. Sarung tangan, 4. Rompi (vest).
4
 

                                                             
2
Hasil wawancara dengan ketua pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar pada 

tanggal 1 juni 2018. 
3
Indonesia, Peraturan tentang Alat Pelindung Diri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010, BN Nomor 330. 
4
Hasil wawancara dengan ketua pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar pada 

tanggal 1 juni 2018 
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Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyediaan alat 

pelindung diri pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

Pelabuhan Lembar masih kurang dengan apa yang dijelaskan di 

atas menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri seperti halnya 

alat pelindung telinga, alat pelindung kaki, alat pelindung jatuh 

perorangan maupun pelampung. 

b. Perlindungan Sosial 

Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan 

pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya 

sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota 

masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut 

dengan kesehatan kerja.
5
 

Mengenai kesehatan kerja sangat erat kaitannya dengan 

masalah waktu kerja. Waktu kerja adalah waktu efektif dimana 

pekerja/buruh hanya melaksanakan pekerjaannya.Waktu kerja menurut 

ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah 

sebagai berikut:
6
 1). 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 

seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, 2). 8 

(delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

                                                             
5
 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2013, Hlm.120  
6
Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 83 
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Dari hasil wawancara dengan ketua pengurus Koperasi TKBM 

Pelabuhan Lembar yang mengatakan bahwa waktu kerja bagi para 

pekerja/buruh TKBM di sesuaikan berdasarkan SK. MENHUB No. 35 

Tahun 2007, pada sistem kerja harian ditetapkan sebagai berikut:
7
 Gilir 

kerja I (shift I) :  Jam kerja 08.00 s/d 16.00, Gilir kerja II (shift II) :    

Jam kerja 16.00 s/d 24.00, Gilir kerja III (shift III) : Jam kerja 00.00 

s/d 08.00, diselingi waktu mengaso sebanyak 2 jam, Apabila TKBM 

yang kerja pada shift 1 melanjutkan ke shift II, maka dapat 

perhitungan upah dan lembur. Sedangkan Waktu kerja dengan sistem 

kerja borongan disepakati dari jam 08.00 s/d 08.00 (24 jam). 

Sehingga dapat dilihat ketentuan pelaksanaan waktu kerja pada 

TKBM tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan karena waktu kerja pada TKBM Pelabuhan 

Lembar sampai dengan 7 hari kerja, akan tetapi pada hari minggu 

perhitungan upah diberikan sesuai dengan upah lembur yang telah 

ditentukan dengan kesepakatan bersama. 

Dalam Pasal 78 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan:
8
 Waktu kerja 

lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 

(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

                                                             
7
Hasil Wawancara Dengan Ketua Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar  

Pada Tanggal 2 juni 2018. 
8
Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 tahun 2003, LN  

Nomor 39 TLN Nomor 4279 
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Dari hasil wawancara dengan ketua pengurus Koperasi TKBM 

Pelabuhan Lembar mengatakan bahwa mempekerjakan pekerja/buruh 

melebihi waktu kerja lembur sudah ada kesepakatan antara pihak 

Koperasi dengan pihak pekerja/buruh. Waktu kerja lembur untuk 

sistem kerja harian dihitung dengan pershif, waktu kerja efektif adalah 

7 jam jika TKBM bekerja pada shift I dan melanjutkan kerja ke shift II 

dan shift III maka dihitung lembur, tiap shift waktu kerjanya sebanyak 

7 jam. Sedangkan pada sistem kerja borongan waktu kerja lemburnya 

dimulai dari jam 16.00 sampai dengan jam 08.00 dengan istirahat 

sebanyak 4 jam.
9
 

Sehingga pelaksanaan waktu kerja lembur pada TKBM 

Pelabuhan Lembar tidak sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 (b) Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

mengatakan bahwa “Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) 

jam dalam 1 (satu) minggu.”  

c. Perlindungan Ekonomis 

Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada 

pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi 

keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal 

                                                             
9
Hasil Wawancara Dengan Ketua Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar  

Pada Tanggal 2 juni 2018 
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pekerja/buruh  tidak mampu bekerja karena keluar kehendaknya. 

Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.
10

 

Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 

yang layak. Jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja mengatur 4 (empat) program pokok yaitu:
11

 Jaminan kecelakaan 

kerja, Jaminan kematian, Jaminan hari tua dan Jaminan pemeliharaan 

kesehatan. 

Dari hasil wawancara dengan ketua pengurus Koperasi TKBM 

Pelabuhan Lembar mengatakan bahwa pekerja/buruh sudah 

diikutsertakan kedalam program jamsostek yakni jaminan kecelakaan 

kerja dan jaminan kematian sehingga para pekerja/buruh mendapatkan 

perlindungan kesehatan, keselamatan serta kesejahteraan yang dapat 

meningkatkan produktivitas kerja.
12

 Jadi dapat disimpulkan bahwa 

wajib mengikutsertakan pekerja/buruhnya kedalam program jamsostek 

sudah terlaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

 

                                                             
10

Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2013, Hlm. 84 
11

Ibid, Hlm. 121 
12

Hasil Wawancara Dengan Ketua Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar  

Pada Tanggal 2 juni 2018. 
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

Terhadap Keselamatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) Pelabuhan Lembar. 

Data Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada TKBM Pelabuhan Lembar 

Selama Program K3 Terlaksanakan 

 

NO 

 

Nama 

Pekerja/buruh 

 

 

Penyebab Kecelakaan 

 

 

Akibat  

 

Tanggal 

Kejadian 

1. MUNAIM Terkena kepala kren 

katrol yang jatuh 

Meninggal 

dunia 

13/12/2017 

2. NURUDIN Sesak napas akibat 

penyakit bawaan  

Meninggal 

dunia 

02/02/2018 

3. AHMAD YUDI Tergores tali sling   Cacat ringan  05/02/2018 

4. AWALUDIN Tertimpa semen   Cacat ringan 08/03/2018 

5. ASIM Tertindas besi beton Cacat ringan 10/06/2018 

 
Sumber: Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar 

 

Dari data kecelakaan kerja di atas, pihak Koperasi memiliki 

tanggung jawab terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja 

sebagai bentuk perlindungannya, santunan yang diberikan oleh BPJS 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bagi pekerja/buruh yang 

meninggal dunia kurang lebih sebanyak Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh 

Juta Rupiah) itu sudah termasuk biaya keseluruhan sampai pemakaman, 

kemudian bagi pekerja/buruh yang mengalami cacat tetap diberikan 
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sebanyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) sudah termasuk 

biaya keseluruhan dan bagi pekerja/buruh yang mengalami cacat ringan 

diberikan sebanyak Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sudah termasuk 

biaya keseluruhan yang dibiayai oleh pihak Koperasi Sendiri.
13

 

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas atau tidaknya suatu hukum 

ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
14

 1. Faktor hukumnya sendiri 

(Undang-undang), 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentukmaupun menerapkan hokum, 3. Faktor sarana atau fasilitas 

yang mendukung penegakan hokum, 4. Faktor masyarakat, yakni 

lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 5. Faktor 

kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan  perlindungan terhadap keselamatan dan 

kecelakaan bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Lembar, 

yaitu: 

1. Faktor Hukum/Undang-Undang 

Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum yang 

memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang, undang-undang sendiri 

bertujuan untuk mengatur atau membatasi sesuatu. 

                                                             
13 Hasil Wawancara Dengan Ketua Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar  

Pada Tanggal 2 juni 2018. 
14

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm 8.  
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Ketentuan mengenai keselamatan kerja sudah diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dengan adanya Undang-

Undang tersebut maka Undang-Undang tersebut menjadi acuan bagi 

semua orang dalam melaksanakan kegiatan keselamatan kerja, 

khususnya bagi perusahaan selaku pemberi kerja. Selain undang-

undang keselamatan kerja ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban dari 

para pihak mengenai keselamatan kerja. 

Adapun hasil wawancara dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(TKBM) Pelabuhan Lembar  mengenai pengetahuan mereka tentang 

Undang-Undang Keselamatan Kerja, dengan sampel 5 orang diperoleh 

sebagai berikut:
15

 

NO PENGETAHUAN FREKUENSI PERSENTASE 

1 Tahu 5 orang 100% 

2 Tidak tahu - - 

 

Sumber: Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Lembar 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dikatakan setiap orang 

yang bekerja pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan 

Lembar sudah mengetahui tentang Undang-Undang Keselamatan 

Kerja sehingga mereka mengetahui apa yang harus diwajibkan sebagai 

pekerja/buruh untuk melindungi keselamatan kerja bagi dirinya 

sendiri. 

                                                             
15

Hasil Wawancara Dengan Pekerja/buruh Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar  pada 

tanggal 29 September 2018. 
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2. Faktor Aparat/Penegak Hukum 

Pada pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan kerja 

bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)  Pelabuhan Lembar 

tentunya tidak terlepas dari perusahaan selaku pemberi kerja yaitu 

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)  Pelabuhan Lembar. 

Selain berperan sebagai pemberi kerja, Ketua Koperasi Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) juga berperan sebagai penegak hukum dalam 

melaksanakan perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi 

pekerja/buruh yaitu dengan cara memberikan sanksi kepada setiap 

pekerja/buruh yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 

seperti tidak diberikan santunan apabila terjadi kecelakaan ringan. 

Selain dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

adapun dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum juga berperan 

penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam 

pengawasan setiap aktivitas di Pelabuhan Lembar.
16

 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Koperasi Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) telah melaksanakan tugasnya selaku pemberi 

kerja dan penegak hukum dalam mewujudkan keselamatan kerja bagi 

Tenaga Kerja Bongkar Muat. 

3. Faktor Masyarakat  

Banyaknya masyarakat yang masih mengabaikan keselamatan 

kerja, padahal itu merupakan hal terpenting demi menjaga keselamatan 

                                                             
16
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bagi dirinya sendiri akan tetapi kenyataan di lapangan lebih banyak 

kita melihat pekerja/buruh lebih mementingkan target kerja dari pada 

keselamatan kerja, selain itu juga masyarakat tidak berprilaku sehat 

dan membudayakan K3 di tempat mereka bekerja dan masyarakat juga 

belum begitu memahami tentang arti pentingnya dari K3 tersebut. 

Oleh sebab itu setiap perusahaan diwajibkan untuk mengadakan 

sosialisasi tentang K3 secara terus-menerus.   

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, ada juga 

faktor lain  yang dapat katakan sebagai penyebab kecelakaan kerja 

bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yaitu: 1. Kurangnya 

kesadaran, dimana faktor penghambat pelaksanaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari 

berbagai pihak, baik itu pihak petugas, pemerintah, maupun pekerja itu 

sendiri sehingga meskipun penerapan K3 sudah dilaksanakan akan 

tetapi jika tidak ada kesadaran dari masing-masing pihak maka akan 

menjadi sia-sia. Adapun alasan-alasan yang terkait pada saat 

wawancara dengan pekerja/buruh TKBM Pelabuhan Lembar yaitu:
17

 

Menggunakan alat-alat pelindung diri dianggap dapat mengganggu 

atau meresahkan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan 

menganggap bahwa menggunakan alat pelindung diri itu lucu seperti 

halnya helm dikarenakan bentuknya. 2. Kurangnnya pelatihan, 

pelatihan yang dilaksanakan oleh Inkop TKBM Pelabuhan masih 
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sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah anggota yang ada 

karena setiap Primer Koperasi TKBM Pelabuhan yang mengirimkan 

untuk diklat masih memperhitungkan biaya karena biaya pendidikan 

mahal dan pendapatannya sesuai KM. 35 tahun 2007 tanggal 31 Juli 

2007 tentang Pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat 

barang dari dan ke kapal di pelabuhan dianggap belum mencukupi. 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan: 

Dari semua uraian-uraian yang dijelaskan di atas penyusun dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja bagi Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) Pelabuhan Lembar dapat dikatakan sudah terlaksanakan 

akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan dibilang masih kurang 

seperti halnya dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) masih kurang 

lengkap, pada TKBM Pelabuhan Lembar hanya menyediakan Helm 

pengaman (safety helmet), Masker, Sarung tangan dan Rompi (vest), 

kemudian waktu kerja dan wktu lembur pada TKBM Pelabuhan Lembar 

dikatakan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan karena waktu kerjanya sampai dengan 7 hari 

kerja dan waktu lemburnya melebihi dari 3 jam. Sedangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

keselamatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja/buruh TKBM yaitu: Faktor 

hukum/undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. 
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Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu: Kurangnya 

kesadaran dan Kurangnnya pelatihan. 

2. Saran: 

Dari kesimpulan di atas penyusun akan memberikan sedikit saran 

sebagai berikut: Bagi ketua pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Lembar 

untuk lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi bagi pekerja/buruh yang 

tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Memberikan Alat 

Pelindung Diri (APD) selengkap-lengkapnya bagi para pekerja/buruh 

TKBM  sesuai dengan yang dibutuhkan pada pekerjaannya. 
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