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ABSTRACT 

The purpose of this research is a) to know the implementation of legal 

protection for workers / labors at PT Duniamas Dompu. B) To know what factors 

become reference for protection for worker / laborer not permanent at PT. 

Duniamas in Dompu district can be implemented. The method used in this study 

is Normative-empirical. Results of research and discussion indicate that legal 

protection against employees / labors that are not fixed in accordance with the 

provisions of legislation and provisions of the minister in force, but in terms of 

social assurance workers still get finance accommodation on all benefits or social 

assurance in PT. Duniamas. It's just that workers / laborers, who are not fixed, do 

not get a guarantee in the form of old-age benefits and pensions.That the factors 

underlying the protection of the worker / laborer non-permanent in this case to the 

worker / laborer whose is not a civilian employee or just as a daily worker is due 

to a very high degree of legal awareness. 

Key words: Legal protection, workers/laborers non-permanent 
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ABSTRAK 

 

 

Adapun tujuan dari dilkukannya peneltian ini adalah a) Mengetahui  

pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh tidak tetap pada PT 

Duniamas Kabupaten Dompu. b)Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi 

dasar agar perlindungan bagi pekerja/buruh tidak tetap pada PT Duniamas 

Kabupaten Dompu dapat dilaksanakan.Adapun Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Normatif-empiris.Hasil penelitian dan pebahasan 

menunjukan bahwa :Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 

perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tidak tetap adalah sudah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan menteri yang berlaku, 

namun dalam hal jaminan sosial. Tenaga kerja tetap mendapatkan akomodasi 

pendanaan semua tunjangan atau jaminan sosial yang ada di PT.Duniamas 

kabupaten Dompu. Hanya saja pekerja/buruh tidak tetap tidak memperoleh 

jaminan berupa tunjangan hari tua dan pensiun. Bahwa faktor-faktor yang 

menjadi dasar agar perlindungan bagi pekerja/buruh tidak tetap dapat 

dilaksanakan dalam hal ini terhadap pekerja/buruh yag statusnya bukan 

pegawai tetap atau hanya sebagai tenaga harian adalah karena tingkat 

kesadaran hukum yang sangat tinggi. 

Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja/buruh tidak tetap. 

 

 

 

 

 



 1 

I. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional seharusnya di ikuti dengan pembangunan indeks 

prestasi manusia sebagai penunjang terciptanya tenaga kerja yang professional, 

kreatif serta inovatif dalam hal pembangunan di Indonesia. Selain persoalan 

pendidikan, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran 

penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Dalam 

literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di 

Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram. 

Kehadiran Negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan 

perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru terjadi sebaliknya, 

kehadiran Negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap 

kepentingan pekerja/buruh.Sementara peran Negara dalam hubungan industrial 

terkesan fasilitatif dan akomodatif terhadap kepentingan pemodal. Menyadari 

akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, 

maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya 

dalam menjalankan pekerjaannya. 

Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan 

pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan 

semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan 

tetap terjamin. Pemikiran-pemikirean tersebut merupakan program 

perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna utuk 

mempertahankan produktifitas dan kestabilan perusahaan. 
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Dalam ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa. 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan denga ketenaga kerja 

pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam hal ini, sesuai 

dengan pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yang dimaksud dari tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilka barang dan/atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh dimaksudkan untuk menjamin 

hak-hak dasar pekrja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya 

undang-undang ketenagakerjaan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan para 

pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan 

kepentingan pengusaha dan akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di 

Indonesia. 

Didalam Pasal 1 Huruf 14 UU No.13 Tahu 2003 menentukan 

bahwa.“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan  

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak.” 

Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi 

hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak 
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tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau 

selesainya pekerjaan tertentu. 

Perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu lazim disebut 

dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap atau pekerja 

kontrak.Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu yang tidak 

tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya 

adalah pekerja tetap. 

Pemerintah melalui Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan 

Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu No. 

Kep.100/MEN/VI/2004. Dalam keputusan mentri itu dijelaskan PKWT untuk 

pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya 

paling lama tiga tahun.Peraturan itu juga mengatur system PKWT untuk 

pekerjaan yang bersifat musiman dan PKWT untuk pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk baru. 

Mengingat terdapatnya perbedaan kepentingan antara Pekerja/Buruh 

dengan pengusaha menuntut campur tangan pemerintah untuk melakukan 

perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam  Pasal 4 huruf c Undang-

Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: 

“tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan 

terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. 

Jadi Pekerja/Buruh yang bekerja dalam suatu perusahaaan berhak 

mendapatka jaminan sosial tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja diatur 
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dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jamsostek dimaksudkan 

untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial 

ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal duania. Dengan demikian 

diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja akan terwujud, sehingga 

produktivitas akan semakin meningkat. 

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh tidak tetap 

dianggap perlu paling tidak didasarkan pada alasan karena Pekerja/Buruh tidak 

tetap yang termasuk perjanjian kerja waktu tertentu merupakan fenomena baru 

yang hadir dengan tujuan awal mengisi pekerjaan yang memang mempunyai 

batas waktu dalam pengerjaannya. 

II. PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Tidak Tetap  

1. Perlindungan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Tidak Tetap 

Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem 

hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada 

pihak yang lemah.Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan 

perlindungan tersebut sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. 

Lingkup perlindungan terhadap Pekerja/Buruh menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, meliputi: 

1. Perlindungan atas hak-hak dasar Pekerja/ Buruh untuk berunding 

dengan pengusaha. 

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 
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3. Perlindungan khusus bagi Pekerja/Buruh perempuan, anak, dan 

penyandang cacat. 

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja. 

 

Perlindungan kerja merupakan hak yang sepatutnya diterima oleh 

pekerja/buruh untuk kepentingan pribadi atau kelompok,karena perlindungan 

pekerja bertujuan untuk menjamin keberlangsungan system hubungan kerja 

tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. 

Untuk itu perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tersebut sesuai degan 

peraturan yang berlaku diatur dalam pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 

Pasal 5, menyebutkan 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”. 

Pasal 6, menyeutkan bahwa: 

“Mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban 

pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, 

dan aliran politik”. 

 

2.Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Hal Jaminan 

Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja maupun  penyakit karena akibat bekerja merupakan 

resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena 

pada umumnya kecelakaan bisa jadi akan mengakibatkan: 
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a. Kematian, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan 

penderitaannya bisa meninggal dunia. 

b. Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja 

yang menderita kecelakaan. Cacat ini terdiri dari: 

1 Cacat Tetap, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan 

penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau ental 

yang bersifat tetanp. 

2 Cacat Sementara, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang 

mengakibatkan penderitanya mengakibatkan penderitanya menjadi 

tidak mampu bekerja untuk sementara waktu. 

Dalam menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan 

yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang berupa kematian atau cacat 

tetap atau sementara, baik fisik maupun mental perlu adanya Jaminan 

Kecelakaan Kerja. 

Jaminan kecelakaan kerja merupakan jaminan yang tertua, dalam 

jaminan sosial, dan biasanya selalu dapat terdapat dalam jaminan sosial 

disetiap Negara. Hal ini disebabkan karena: 

a) Secara yuridis jaminan kecelakaan kerja hak dari tenaga kerja yang 

tidak disangsikan lagi menjadi tanggung jawab perusahaan atau 

perusahaan (employer’s lability). 

b) Program kecelakaan kerja dianggap tidak mahal karena kecelakaan 

yang mengakibatkan cacat atau kematian jarang terjadi. 

c) Manfaat kecelakaan kerja bagi penderita kecelakaan sangatlah besar 

karena pada saat itulah dia membutuhkan pertolongan yang 

pembiayaannya mungkin tidak akan terjangkau oleh yang 

bersangkutan. 
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Berdasarkan hal tersebut, program jamina kecelakan kerja 

sangatlah diperlukan guna mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi 

akibat dari resiko ekonomis yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang 

menimpa tenaga kerja (pekerja/buruh yang melakukan hubungan kerja). 

3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Tidak Tetap 

Lingkup perlindunganterhadap pekerja/buruh menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi: 

1. Perlindungan atas hak-hak dasar Pekerja/Buruh untuk berunding 

dengan pengusaha. 

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Perlindungan Khusus bagi Pekerja/Buruh perempuan, anak dan 

penyandang cacat. 

4. Perlindugan tentang upah, kesejahteraan, dan jamina sosial tenaga 

kerja. 

 

Perlindungan pekerja/buruh bertujuan untuk menjamin 

berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai 

dengan adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang 

lemah.Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan 

tersebut sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

4. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh 

Sebelum  membahas perlindungan hukum yang ada pada 

PT.Duniamas Kabupaten Dompu, maka terlebih dahulu kita uraikan 

perlindungan hukum yang ada apada peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pemerintah mengenai perlindungan Pekerja/Buruh. 

Dalam undang-undang di uraikan perlindungan terhadap pekerja/buruh 

meliputi: 
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a . Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 

Program jamsostekpengaturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 

3 Tahun 1992 yang menurut pasal 1 ayat (1) Jamsostek adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau 

berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang 

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, 

bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

b . Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja diatur 

dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan antau keselamatan 

dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang 

sesuatu dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama-agama. 

c . Perlindungan Upah 

Perlindungan upah merupakan aspek yang paling penting bagi 

tenagakerja, bentuk perlindungan pengupahan merupakan tujuan dari 

Pekerja/Buruh dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan 

penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama 

dengan keluarganya yaitu penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaannya. 

 

 

Dari hasil wawancara dengan bapak agus selaku direktur 

PT.Duniamas Kabupaten Dompu bahwa perbedaan perlindungan jaminan 

sosial antara pekerja/buruh tidak tetap dengan pekerja/buruh tetap yaitu: 

1 . Pekerja/Buruh tetap atau karyawan tetap mendapatkan jaminan sosial 

berupa: 

a) Jaminan Kecelakaan Kerja 

b) Jaminan Hari Tua 

c) Jaminan Kematian 

d) aminan Pemeliharaan Kesehatan 

e) Dan Masa Pensiun 

2 . Sedangkan Pekerja/Buruh tidak tetap, mendapatkan jaminan sosial 

berupa: 

a) Jaminan Kecelakaan Kerja 

b) Jaminan Kematian 

c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara 

perlindungan hukm antara  Pekerja/Buruh tidak tetap dengan 
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Pekerja/Buruh tetap pada PT.Duniamas Kabupaten Dompu yaitu 

pekerja/buruh tidak tetap tidak mendapatkan jamian hari tua ata tidak ada 

masa pensiun sedangkan pekerja/buruh tetap mendapatkan jaminan hari 

tua. 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh    

Tidak Tetap Pada PT. Duniamas Kabupaten Dompu Dapat 

Dilaksanakan. 

Diantara Negara-negara Asia, Indonesia termasuk Negara yang 

memberlakukan undang-undang yangpaling komprehensif (lengkap) tentang 

system jaminan sosial tenaga kerja dan manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang beresiko 

tinggi. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa “setiap perusahaan yang 

memperkerjakan 100 karyawan atau lebih atau yang sifat proses atau bahan 

produksinya mengandung bahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja 

berupa ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja diwajibkan 

menerapkan dan melaksanakan system manajemen K3. 

Sistem manajemen K3 juga dinyatakan dalam Undang-undang 

Tenaga Kerja yang baru disahkan (UU No. 13/2003), yaitu pada Pasal 86 dan 

Pasal 87. Pada Pasal 86, undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap 

Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. Pada Pasal 87, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap 
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perusahaan harus menerapkan sistem manajemen K3, untuk diintrogasikan 

dalam sistem manajemen umum perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan 

sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud akan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui dalam wawancara denga bapak 

Agus yang merupakan direktur PT. Duniamas Kabupaten Dompu bahwa 

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial tenaga 

kerja bagi pekerja/buruh pada PT. Duniamas kabupaten Dompu adalah 

kesadaran hukum perusahaan tersebut yang sangat tinggi, disamping itu 

menurut pak Agus: 

1. Bahwa PT. Duniamas Kabupaten Dompu merupakan badan milik 

perusahaan yang mempekerjakan tanaga kerja paling sedikit 10 orang atau 

lebih atau membayar gaji paling sedikit satu juta rupiah, maka berdasarkan 

Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek PT. Duniamas 

kabupaten Dompu wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program 

Jamsostek. 

2. Bahwa tugas dari PT. Duniamas sangat beresiko dengan kecelakaan kerja 

maka pekerja/buruh sangat perlu diberikan perlindungan pada saat bekerja. 

3. Agar jika terjadi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang belum berstatus 

pekerja tetap, dapat mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. 

 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perlindungan pekerja/buruh 

yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 

PER.05/MEN/1996 tentang sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

kerja yaitu: 

a . Bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan 

oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis; 

b . Bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun 

orang lain yang berada di tempat kerja maupun orang lain yang berada di 

tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja 
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dalam keadaan aman, maka perlu penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

c . Bahwa dengan penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatana 

Kerja dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi 

perdagangan; 

d . Bahwa untuk sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu 

diterapkan dengan peraturan. 

 

Tujuan dan sarana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehaan 

Kerja Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996: 

Tujua dan sarana Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsure 

manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi 

dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja 

serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 

 

III. SIMPULAN 

1. Di PT.Duniamas Kabupaten Dompu terdiri dari 54 pekerja/buruh, 

Pekerja/Buruh tetap terdiri dari 13 orang dan Pekerja/Buruh tidak tetap 

terdiri dari 41 orang. Semua Pekerja/Buruh dalam jenis-jenis tersebut juga 

mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda pula. 

Bahwa Pada PT.Duniamas Kabupaten Dompu Pekerja/Buruh tetap, 

mendapatkan Jaminan Sosial berupa, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dan 

Jaminan Pensiun. 

Sedangkan tenaga kerja tidak tetap atau Pekerja/Buruh tidak tetap yaitu 

mendapatkan akomodasi pendanaan semua tunjangan atau Jaminan Sosial 

yang ada di PT.Duniamas kabupaten Dompu. Hanya saja Pekerja/Buruh 
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tidak tetap tidak memperoleh jaminan berupa jaminan hari tua dan jaminan  

pensiun. 

2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan bagi Pekerja/Buruh 

tidak tetap pada PT. Duniamas Kabupaten Dompu dapat dilaksanakan, 

dalam hal ini terhadap Pekerja/Buruh yag statusnya bukan pegawai tetap 

atau hanya sebagai tenaga harian adalah karena tingkat kesadaran hukum 

yang sangat tinggi dari perusahaan tersebut, dan kesadaran pekerja yang 

bersangkutan itu sendiri, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi 

perlindungan Pekerja/Buruh berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor: PER.05/MEN/1996 sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan kerja yaitu: Bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja 

sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil 

disebabkan oleh faktor teknis; 
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