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ABSTRAK 

 

 

Dewi Sartika (2020): Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek 

Konstruksi di PT. Trimatra Liguna Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

 

Perkembangan industri di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang 

sangat signifikan, salah satunya pada bidang konstruksi. Namun, disisi lain 

industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling berisiko terhadap 

kecelakaan kerja. Demi terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja 

perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan manajemen 

perusahaan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam 

rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya 

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 diatur di dalam Peraturan 

Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dari latar belakang tersebut, maka 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi 

perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja 

proyek konstruksi di PT. Trimatra Liguna menurut Peraturan Pemerintah No. 50 

Tahun 2012 tentang penerapan SMK3 dan apa saja faktor penghambat dalam 

implementasi perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

bagi pekerja pada PT. Trimatra Liguna. 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di PT. Trimatra Liguna 

di Jalan Sudirman, Pekanbaru tepatnya yaitu pembangunan Sukaramai Trade 

Center. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja 

proyek konstruksi oleh PT. Trimatra Liguna menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2012 serta faktor-faktor penghambatnya. 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang menjadi obyek 

populasi adalah sebanyak 102 orang yang terdiri dari Proyek Manager, Supervisor 

K3, dan Pekerja/buruh. Namun jumlahnya besar maka penulis mengambil sampel 

yang diantaranya adalah 1 orang Proyek Manager, 1 orang Supervisor K3, serta 

50 orang pekerja/buruh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data premier dan 

data sekunder. Alat untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, angket dan studi pustaka. 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa implementasi 

perlindungan tenaga kerja terhadap  K3 oleh PT. Trimatra Liguna terdiri dari 

penggunaan peralatan yang memenuhi syarat K3; prosedur kerja; Penggunaan 

sarana yang disediakan; serta penggunaan alat pelindung diri (APD). Namun 

pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik sehingga belum optimal. Adapun yang 

menjadi faktor penghambat yaitu faktor internal: kurangnya pengetahuan 

mengenai K3 dari pekerja/buruh; pekerja/buruh yang kurang berkompeten dalam 
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bidangnya, dan faktor eksternal: kurangnya pengawasan perusahaan; manajemen 

perusahaan memberikan prioritas rendah pada program K3 dalam program 

perusahaan.  
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KATA PENGANTAR 
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Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
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Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
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kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis 
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kepada kakak-kakak penulis, yakni Wulan Sri Rahayu, dan Milla Lestari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang 

sangat signifikan, salah satunya pada bidang konstruksi. Kegiatan sektor 

konstruksi merupakan salah satu faktor penggerak dalam sistem pembangunan 

ekonomi, karena melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) 

dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung nilai perlindungan 

tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja 

merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting 

dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan 

lingkungan kerja. Karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan 

dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya.1 

Kecelakaan terjadi dalam proses interaksi ketika terjadi kontak antara 

manusia dengan alat, material, dan lingkungan dimana dia berada. Kecelakaan 

dapat terjadi karena kondisi alat atau material yang kurang baik atau 

berbahaya. Kecelakaan juga dapat dipicu oleh kondisi lingkungan kerja yang 

tidak aman seperti ventilasi, penerangan, kebisingan, atau suhu yang tidak 

aman melampaui ambang batas. Disamping itu, kecelakaan juga dapat 

                                                             
1 Ramli, Soehatman, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 

18001, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), h. 14. 
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bersumber dari manusia yang melakukan kegiatan di tempat kerja dan 

menangani alat atau material.2 

Namun, disisi lain industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor 

yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama 

lainnya. Dikutip dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, data mengenai 

proporsi kecelakaan kerja di Indonesia sektor konstruksi menjadi penyumbang 

terbesar bersama dengan industri manufaktur sebesar 32 persen, berbeda 

dengan sektor transportasi (9 persen), kehutanan (4 persen), dan pertambangan 

(2 persen). 

Dibalik keberhasilan pembangunan pada sektor konstruksi, tidak lepas 

dari yang namanya tenaga kerja/pekerja yang sangat berjasa di dalamnya. 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, 

pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja 

dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula 

perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang 

dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, 

sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.3 

Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah perlindungan 

kerja, yaitu melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan 

                                                             
2 Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), h. 2. 
3 Zainal Asikin, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 95. 
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Kerja, yang di dalamnya mencakup syarat-syarat keselamatan kerja (pasal 3), 

serta kewajiban dan hak tenaga kerja (pasal 12). Sesuai dengan perkembangan 

jaman, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU ini mencakup berbagai hal dalam 

perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, 

dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 67-101). 

Demi terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) 

yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan (pasal 87 ayat (1)). 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah 

bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka 

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya 

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.4 SMK3 diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (pasal 2-15). Tujuan penerapan 

SMK3 di antaranya menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai manusia, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan 

dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja 

untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. 

Selain itu, Penerapan SMK3 berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah 

No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja bertujuan untuk: 

                                                             
4 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 

yang terencana,terukur, terstruktur, dan terintegrasi; 

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.kerja dan penyakit akibat kerja 

dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruhh, dan/atau serikat 

pekerja/serikat buruh; serta 

3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk 

mendorong produktivitas 

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai 

konsekuensinya mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau 

lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (persoon, person) atau 

badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi 

atau badan hukum.5 

Kecelakaan kerja di perusahaan sering dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti : 

1. Tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 konstruksi dan penggunaan metode 

pelaksanaan yang kurang tepat. 

2. Lemahnya pengawasan K3 

3. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan 

pelindung diri 

                                                             
5 R.Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 

2003), h. 71. 
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4. Kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai 

K3. 

Pada zaman sekarang hampir dari sekian banyak pekerjaan manusia 

tidak dapat terlepas dari adanya bantuan alat-alat yang berguna untuk 

membantu serta memudahkan pekerjaann manusia tersebut. Contohnya alat, 

dengan adanya bantuan alat tersebut maka produktivitas akan semakin 

meningkat disamping dari segi kualitas yang semakin membaik.6 Dengan 

adanya mesin dapat mendatangkan dampak positif maupun negatif namun jika 

ditinjau dari segi negatifnya mesin atau alat yang digunakan oleh para pekerja 

untuk meringankan pekerjaan, sewaktu-waktu dapat mendatangkan kerugian. 

Karena bisa saja mesin tersebut rusak atau jatuh hingga menyebabkan 

kecelakaan kerja. Kecelakaan bukan hanya disebabkan oleh alat-alat kerja 

tetapi dapat juga disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pekerja. 

Salah satunya adalah PT. Trimatra Liguna, yang mengembangkan 

kompetensi inti di bidang proyek konstruksi bangunan, yang memiliki tenaga 

kerja yang banyak. Sekarang PT. Trimatra Liguna sedang menjalankan 

pembangunan proyek Sukaramai Trade Center, dimana jumlah tenaga kerja 

yang bekerja di proyek ini berjumlah kurang lebih 100 orang. 

Penyebab kecelakaan yang sering terjadi di PT. Trimatra Liguna 

disebabkan oleh lemahnya pengawasan K3 saat bekerja serta kurang 

disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. 

Kecelakaan kerja yang sering terjadi di PT. Trimatra Liguna adalah 

                                                             
6 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 133. 
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kecelakaan kerja yang pada umumnya di sebabkan oleh kesalahan pekerja itu 

sendiri atau disebut human error. Kecelakaan tersebut mengakibatkan luka 

ringan goresan mesin pada tangan pekerja yang lupa mematikan mesin. 

Dengan adanya kecelakaan kerja tersebut maka pemahaman arti penting 

penyelenggaraan K3 terhadap pekerja harus ditingkatkan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: IMPLEMENTASI 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI 

DI PT. TRIMATRA LIGUNA MENURUT PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN 

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian 

ini terkait pasal 2 tentang tujuan meningkatkan efektifitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja  serta penyakit akibat kerja dengan 

melibatkan unsur manajemen pekerja/buruh di PT. Trimatra Liguna 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba 

merumuskan permasalahannya, yaitu: 
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1. Bagaimana implementasi perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan 

dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi di PT. Trimatra 

Liguna menurut Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 ?  

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi perlindungan tenaga 

kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada PT. 

Trimatra Liguna?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan 

penelitian sebagai berikut  : 

a. Untuk mengetahui implementasi perlindungan tenaga kerja terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi oleh 

PT. Trimatra Liguna menurut Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi 

perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

bagi pekerja di PT. Trimatra Liguna. 

2. Manfaat Penelitian 

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan 

masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perlingungan tenaga kerja berdasarkan hukum. Dan 

juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para 
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akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang 

sama 

b. Manfaat Praktis 

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi PT. 

Trimatra Liguna agar mengetahui betapa pentingnya menjaga 

keselamatan dan kesehatan kerja 

c. Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum 

(SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, 

penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertantu, dengan jalan 

menganlisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam 

terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 

yang bersangkutan.7 

 

 

                                                             
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 1981), h. 43. 
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1. Jenis Penelitian  

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian  

yuridis sosiologis dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif 

yaitu suatu jenis penelitian yang mana menggunakan asumsi masyarakat 

dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu 

permasalahan yang ada. Dengan mengadakan penelitian langsung 

dilapangan. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.8 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. 

2. Lokasi Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan oleh penulis di PT. Trimatra Liguna di 

Jalan Sudirman, Pekanbaru tepatnya yaitu pembangunan Sukaramai Trade 

Center dengan alasan peneliti memilih lokasi ini karena terdapat kasus 

dimana terjadinya kecelakaan kerja ketika menjalankan proyek konstruksi 

tersebut.   

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri 

yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang 

                                                             
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105. 
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sama.9 Populasi yang akan penulis jadikan responden adalah 102 orang 

terdiri dari Proyek Manager, Supervisor K3, dan Pekerja. 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang 

digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Namun, 

karena jumlah populasi yang bisa dijangkau oleh peneliti untuk 

meneliti maka peneliti mengambil semua populasi tersebut yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini.10 Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Purposive Sampling yakni suatu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak 

dijadikan sampel. Yang menjadi sampel dari responden adalah Proyek 

Manager 1 orang, Supervisor 1 orang, dan Pekerja 50 orang. 

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 
 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 Proyek Manager 1 1 100% 

2 Supervisor K3 1 1 100% 

3 Pekerja 100 50 50% 

JUMLAH 102 52  

 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.11 

                                                             
9 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 118. 
10 Ibid, h. 138. 
11 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Penelitian Hukum Bisnis, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta,1999), h. 146. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai 

studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku-buku literatur serta 

pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari 

penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek 

penelitian.12 

b. Wawancara yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu 

untuk dijawab pada kesempatan lain.13 Dalam penelitian wawancara 

yang dilakukan ditujukan langsung kepada beberapa pengurus 

PT.Trimatra Liguna yang turut andil dalam ruang lingkup 

permasalahan yang diteliti oleh penulis. 

c. Angket yaitu merpakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.14 

                                                             
12 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 140. 
13 Ibid, h. 138. 
14 Ibid, h.139. 
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d. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, 

literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 

6. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan 

diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan 

dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari 

pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu 

dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap 

hal-hal yang bersifat khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan ini dilakukan dengan membaginya ke dalam 

lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah,  rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian terkait 

kota Pekanbaru, Sukaramai Trade Center, dan terkait PT.Trimatra 
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Liguna yang beralamat di Jalan Sudirman Pekanbaru yang 

bergerak dalam pembangunan proyek konstruksi. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini akan diuraikan  mengenai beberapa teori, yang terdiri dari 

tinjauan umum tentang perseroan terbatas, tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja, dan tentang perlindungan terhadap pekerja. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

  Bab ini akan membahas terkait implementasi perlindungan tenaga 

kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja 

proyek konstruksi oleh PT. Trimatra Liguna menurut Peraturan 

Pemerintah No.50 Tahun 2012 serta faktor penghambat dalam 

implementasi perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan 

dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT. Trimatra Liguna. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini mejelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran 

yang berhubungan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

14 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

1. Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" 

yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. 

Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. 

Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman 

baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi 

muara sungai Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan 

perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil 

Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di 

Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. 

Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. 

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat 

Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis 

tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali 

di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 

Selanjutnya pada tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 

1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir  Lima 

Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya 
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menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota 

Pekanbaru.15 Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan 

mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari 

disebut Pekanbaru. 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk 

sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang 

tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan di tepi 

sungai siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 

Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri 

terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi 

daerah.16 

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu 

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Dan juga mempunyai terminal bus 

terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta 

dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat 

ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang 

multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. 

Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai 

pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Sasana 

                                                             
15 https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru diakses pada 13 April 2020, 

pukul 09:15. 
16 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 13 April 2020, pukul 

10:42 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pakan_(pasar)
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru
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Purna MTQ yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini 

gedung sering diapakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis. 

2. Letak Geografis Kota Pekanbaru 

Gambar 2.1 

Peta Kota Pekanbaru 

 
 Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019 

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada 

pada jalur Lintas Timur Sumatera. Kota Pekanbaru berbatasan langsung 

dengan daerah Kabupaten sebagai berikut: 

Sebelah Utara  :   Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

Sebelah Timur  :   Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  

Sebelah Barat  :   Kabupaten Kampar 

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan 

berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota 

ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 
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34,10C hingga 35,60C dan suhu minimum antara 20,20C hingga 23,00C. 

Kota Pekanbaru terletak antara 1010 14’ – 1010 34’ Bujur Timur dan 00 25’ 

– 00 45’ Lintang Utara. 

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 

dengan luas 632,26 Km2. Luas wilayah per Kecamatan dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan 

 

No Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 

1 Pekanbaru Kota 2.26 0.36 

2 Sail 3.26 0.52 

3 Sukajadi 3.76 0.59 

4 Lima Puluh 4.04 0.64 

5 Senapelan 6.25 1.05 

6 Bukit Raya 2.05 3.49 

7 Marpoyan Damai 2.74 4.70 

8 Payung Sekaki 4.24 6.89 

9 Tampan 5.81 9.46 

10 Rumbai 128.85 20.38 

11 Rumbai Pesisir 157.33 24.88 

12 Tenayan Raya 171.27 27.09 

Jumlah 632.26 100% 

 Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2019 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang memiliki wilayah 

terluas perkecamatan adalah Tenayan Raya yaitu 171,27 Km2 (27,09%), 

Rumbai pesisir memiliki luas wilayah 157,33 Km2 (24,88%), Rumbai 

Memiliki luas wilayah 59,81 Km2 (9,46%) Payung Sekaki memiliki luas 

wilayah 43,24 Km2 (6,89%), Marpoyan Damai memiliki luas wilayah 

29,74 Km2 (4,70%), Bukit Raya memiliki luas wilayah 22,05 Km2 

(4,70%), Senapelan memiliki luas wilayah 6,25 Km2 (1,05%), Lima Puluh 

memiliki luas wilayah 4,04 Km2 (0,64%), Sukajadi memiliki luas wilayah 
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3,76 Km2 (0,59%), Sail memiliki luas wilayah 3,26 Km2 (0,52%), 

kemudian yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Pekanbaru Kota 

dengan luas wilayah 2,26 Km2 (0,36%).17 

3. Kondisi Demografis 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah 

penduduk pada tahun 2019 sebanyak 937.939 jiwa. 

Tabel 2.2 

Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 

 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

Menurut Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) 

Laki-laki Perempuan  

1 Tampan 91.122 88.348 179.470 

2 Payuung Sekaki 46.442 44.549 90.991 

3 Bukit Raya 48.884 48.210 97.094 

4 Marpoyan Damai 65.554 64.690 130.244 

5 Tenayan Raya 65.887 64.349 130.236 

6 Lima Puluh 21.984 19.987 41.971 

7 Sail 11.381 10.415 21.796 

8 Pekanbaru Kota 13.267 12.497 25.764 

9 Sukajadi 25.079 22.712 47.791 

10 Senapelan 19.435 17.569 37.004 

11 Rumbai 33.848 34.067 67.915 

12 Rumbai Pesisir 34.268 33.395 67.663 

Jumlah 477.151 460.788 937.939 

Persentase % 50.87% 49.13% 100% 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019 

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak 

berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki yaitu 477.151 jiwa (50.87%) 

sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 460.788 

jiwa (49.13%) total dari keseluruhan jumlah penduduk berjumlah 937.939 

jiwa. 

                                                             
17 Badan Pusat Statistik, Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2019. 
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Peningkatan maupun pengurangan (pertumbuhan) jumlah 

penduduk Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, 

penduduk pendatang dan perpindahan penduduk.  

4. Pendidikan, Agama, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Pekanbaru 

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan 

anak bangsa, oleh sebab itu berhasil atau tidaknya pembangunan di 

kota ini banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat 

pendidikan penduduk Kota Pekanbaru per Kecamatan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Menurut Kecamatan 

 

No 
Kecamatan Jenjang Pendidikan Jumlah 

(Jiwa) SD SMP SMA D1/2/3 S1 S2 S3 

1 Tampan 18.969 15.280 30.060 18.736 41.456 29.861 25.108 179.470 

2 Payung Sekaki 8.965 10.035 30.201 6.238 28.439 5.218 1.895 90.991 

3 Bukit Raya 9.836 10.907 26.072 12.113 29.310 6.090 2.766 97.094 

4 Marpoyan Damai 15.782 22.408 38.956 7.153 31.423 10.859 3.663 130.244 

5 Tenayan Raya 13.272 21.913 31.283 26.153 26.412 7.005 4.198 130.236 

6 Lima Puluh 4.661 5.207 7.460 11.354 8.142 3.189 1.958 41.971 

7 Sail 923 1.657 3.207 4.291 5.572 4.623 1.523 21.796 

8 Pekanbaru Kota 3.346 5.787 11.038 2.054 2.198 798 543 25.764 

9 Sukajadi 1.493 6.039 8.291 12.186 10.973 5.020 3.790 47.791 

10 Senapelan 3.748 4.716 10.572 4.231 9.715 2.613 1.409 37.004 

11 Rumbai 3.429 5.728 23.169 4.025 19.442 3.803 2.319 67.915 

12 Rumbai Pesisir 8.280 9.851 18.721 13.314 11.533 4.067 1.897 67.663 

Jumlah 92.704 119.528 239.030 121.848 224.615 83.146 51.069 937.939 

Persentase % 9.88 12.74 25.48 12.99 23.95 8.86 5.44 100 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019 

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kota Pekanbaru 

berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah: 

1) SD berjumlah 92.704 (9.88%) 

2) SMP/sederajat berjumlah 119.528 (12.74%), 

3) SMA/sederajat berjumlah 239.030 (25.48%),  
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4) D1/2/3 berjumlah 121.848 (12.99%),  

5) S1 berjumlah 224.615 (23.95%),   

6) S2 berjumlah 83.146 (8.86%), 

7) S3 berjumlah 51.069 (5.44%) 

b. Agama 

Berdasarkan berita yang diperoleh dari badan pusat statistik 

terdapat beberapa agama antara lain: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, 

Budha dan lainya. Diantara agama tersebut mayoritas masyarakat Kota 

Pekanbaru beragama Islam. 

Tabel 2.4 

Keadaan Agama Masyarakat Menurut Kecamatan 

No Kecamatan 
Agama Jumlah 

(Jiwa) Islam Katolik Protestan Hindu Budha Lain 

1 Tampan 161.325 2.775 10.136 128 1.251 2 179.470 

2 Payuung Sekaki 52.240 7.607 11.773 1.801 1.732 0 90.991 

3 Bukit Raya 85.569 549 3.758 43 1.376 2.580 97.094 

4 Marpoyan Damai 97.603 11.177 12.664 3.042 6.112 0 130.244 

5 Tenayan Raya 94.917 1.474 13.903 26 1.711 0 130.236 

6 Lima Puluh 26.859 827 6.665 16 7.193 32 41.971 

7 Sail 21.460 635 619 44 35 0 21.796 

8 Pekanbaru Kota 24.315 454 2.325 695 1.099 0 25.764 

9 Sukajadi 40.425 767 3.914 18 2.072 338 47.791 

10 Senapelan 26.321 702 2.851 22 6.145 73 37.004 

11 Rumbai 49.811 1.798 14.924 17 380 16 67.915 

12 Rumbai Pesisir 60.633 571 5.532 27 270 0 67.663 

Jumlah 741.478 29.336 89.064 5.879 29.376 3.041 937.939 

Persentase % 79.05 3.12 9.49 0.63 3.13 0.32 100 

  Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019 

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kota Pekanbaru 

memiliki keyakinan yang berbeda-beda akan tetapi mayoritas dari 

penduduk Kota Pekanbaru menganut agama Islam yakni berjumlah: 

741.478 (79.05%), Katolik berjumlah 29.336 (3.12%), Protestan  

berjumlah 89.064 (9.49%), Hindu berjumlah 5.879 (0.63%), Budha 

berjumlah 29.376 (3.13%) dan yang tidak memiliki keyakinan 

berjumlah 3.041 (0.32%). 
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c. Ekonomi 

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah 

memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekomoni kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 

memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari 

kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan 

Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan 

ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat 

perbelanjaan modern, diantaranya : Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza 

Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte 

Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, 

Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah 

perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus 

berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat 

bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki 

infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional 

yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan 

(Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar 

Cik Puan.18 

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota 

Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 

pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada 

                                                             
18 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 13 April 2020, pukul 

12:27 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Perekonomian  

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mal_Pekanbaru
https://id.wikipedia.org/wiki/Mal_SKA
https://id.wikipedia.org/wiki/Mal_Ciputra_Seraya
https://id.wikipedia.org/wiki/Lotte_Mart
https://id.wikipedia.org/wiki/Lotte_Mart
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Perekonomian
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sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul 

industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang 

ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan 

bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian 

kecil lainnya digunakan untuk industri baru. 

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota 

Pekanbaru umumnya berdampak terhadap ekonomi masyarakat, kota 

pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang 

berkembang dimana masyarakat kota Pekanbaru hidup dengan mata 

pencaharian yang beragam, kehidupan ekonomi masyarakat kota 

Pekanbaru bermacam-macam, seperti pertanian, peternakan, perikanan, 

industri, transportasi, koperasi, keuangan, PNS, POLRI, TNI, 

pensiunan dan lain sebagainya. 

d. Sosial dan Budaya 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 

manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang dihadapi 

masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun 

kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak 

selalu baik baginya. Sedangkan sosial budaya itu sendiri dari suku kata 

yakni sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia 

diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Pekanbaru yang 

mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Adapun suku-suku 

yang terdapat di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: Suku Melayu, 

Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Batak, Tionghoa, Banjar, Bugis. 



 

  

23 

B. Sejarah PT. Trimatra Liguna 

Didirikan pada tahun 1993 dengan fokus awal pada Structural Builder, 

Trimatra Liguna telah mengembangkan kompetensi inti di bidang konstruksi 

bangunan. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, kami telah berkembang 

menjadi Kontraktor Umum, dan kami juga mampu mengambil desain dan 

membangun proyek yang memberikan diversifikasi ke bisnis kami. 

Segudang pekerjaan dari jenis terkecil seperti pekerjaan renovasi, 

pekerjaan interior, perumahan pribadi, hingga pekerjaan skala besar dari 

bengkel, hotel, pabrik, ruang pamer, kantor, sekolah, gudang, rumah sakit, 

rumah toko, universitas, perumahan perumahan dan konstruksi apartemen 

telah berhasil diselesaikan. Saat ini, proyek-proyek bertingkat tinggi semakin 

banyak dilakukan, dengan kemenangan baru-baru ini atas pembangunan 

apartemen 25 lantai di Depok. 

Kami berusaha untuk terus meningkatkan rekam jejak kami, baik itu 

dalam hal keselamatan, kualitas dan besarnya proyek kami, untuk 

mengkonfirmasi posisi kami sebagai Kontraktor Umum yang memiliki 

reputasi baik. 

Inti dari bisnis konstruksi bangunan dan teknik sipil kami adalah di 

Jakarta, di mana kami bertindak sebagai kontraktor utama dalam proyek 

konstruksi untuk sektor swasta dan publik. Kami juga telah melakukan proyek 

konstruksi di provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera 

dan Kalimantan. Pada setiap proyek di setiap lokasi, kami mencurahkan 

semua bakat dan teknologi kami untuk memberikan layanan yang unggul. Ini 

didasarkan pada komitmen kami untuk menghargai kebutuhan klien.19 

                                                             
19 http://www.trimatraliguna.net/ diakses 13 April 2020, pukul 14:20. 

http://www.trimatraliguna.net/
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Ke depannya, Trimatra Liguna akan tumbuh sebagai perusahaan 

konstruksi hijau yang mengelola setiap langkah konstruksi, mulai dari 

perencanaan dan desain, hingga pengadaan, operasi, dan pemeliharaan dengan 

kesadaran keberlanjutan. Selain itu, dengan pengalaman luas kami, kami 

berkembang menjadi kontraktor yang kompetitif dan efisien, mampu 

memberikan solusi satu atap untuk semua masalah konstruksi yang mungkin 

dimiliki klien. 

 

C. Visi dan Misi PT. Trimatra Liguna 

Visi kami menetapkan tujuan kami, misi kami menentukan tujuan 

keberadaan kami, dan nilai-nilai inti kita memberi kita panduan dalam 

melaksanakan kegiatan kita. 

1. Visi  

Untuk menjadi mitra pilihan dalam konstruksi nasional dengan 

peningkatan berkelanjutan sebagai perusahaan konstruksi profesional. 

2. Misi  

Untuk memberikan kualitas kerja yang sangat baik tepat waktu 

dengan peningkatan yang konsisten menuju konstruksi yang aman, efisien 

dan kompetitif bagi klien kami yang berharga. 

 

D. Pelayanan PT. Trimatra Liguna 

1. Desain 

Untuk merancang dan membangun proyek, tim arsitek dan insinyur 

kami yang berdedikasi terlibat erat dengan klien tentang cara 
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memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. 

2. Pengadaan 

Tim pengadaan kami sangat berpengalaman dalam 

mengembangkan rantai pasokan yang efektif yang menambah nilai dan 

meminimalkan pemborosan. 

3. Perencanaan dan Manajemen 

Selama bertahun-tahun kami telah mengumpulkan dan 

memperbaiki keterampilan perencanaan dan manajemen proyek yang 

berharga yang diperoleh dari proyek sebelumnya. Dengan perencanaan 

yang matang, pilihan teknologi dan estimasi sumber daya yang diperlukan 

ditentukan secara lanjut untuk durasi tugas yang ditetapkan. Manajer 

konstruksi kami kemudian memastikan proyek disampaikan dengan 

efisiensi maksimum dan keandalan tepat waktu. 

 

E. Sumber Daya PT. Trimatra Liguna 

1. Sumber Daya Manusia 

Saat ini PT Trimatra Liguna telah didukung oleh banyak 

profesional dari berbagai latar belakang dan keahlian seperti Teknik Sipil, 

Arsitektur, Mekanik dan Listrik. Mulai dari pemegang gelar Master, 

pemegang gelar Sarjana hingga diploma dan pemegang sertifikat STM 

dengan pengalaman bertahun-tahun di bidangnya, talenta kami telah 

bekerja sama dengan baik untuk memberikan kualitas yang sangat baik 

dan konstruksi yang tepat waktu. 
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2. Sumber Daya Peralatan 

Selain talenta kami yang dapat dipercaya, kami telah 

mengakumulasikan permesinan dan peralatan konstruksi kami sendiri 

untuk lebih menjamin efisiensi kerja kami. Daftar peralatan kami meliputi, 

tetapi tidak terbatas pada, Tower Crane, bar bender dan pemotong bar, 

generator, perancah, theodolite, truk kargo, kompresor udara, pompa air, 

injektor epoksi.20 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
20 Ibid.  
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Perseroan Terbatas 

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan 

banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan 

hukum (legal entity) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda 

dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan 

badan usaha lainnya dapat dilihat dari doctrine of separate legal 

personality yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan 

antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan 

hukum itu sendiri.21 

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT 

adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta 

peraturan pelaksanaannya.22 

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu 

bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal 

dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” 

                                                             
21 Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 7. 
22 Soedjono Dirjosisworo, HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan 

(badan usaha) di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 48. 
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didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang 

saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang 

dimilikinya.23 

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk 

kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah 

“terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, 

yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas 

adalah perusahaan persekutuan badan hukum.24 

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta 

peraturan pelaksanaannya.25 Maka dapat disimpulkan Perseoan 

Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan 

bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas 

saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih 

saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang 

dimilikinya. 

 

 

                                                             
23 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 41. 
24 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2002), h. 68. 
25 G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan 

Pelaksanaan di Bidang Usaha, (Jakarta: KBI, 2000), h. 127. 
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2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas 

Untuk mendirikan perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007.  Syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut:26 

a. Perjanjian dua orang atau lebih. 

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan 

oleh dua orang atau lebih, ketentuan minimal dua orang ini 

menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan 

Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk 

berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas 

mempunyai lebih dari satupemegang saham. 

b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris. 

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu 

perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa 

Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta 

pendirian yang sekaligus memuat anggaran d dasar yang telah 

disepakati. 

c. Modal Dasar 

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) 

juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam 

suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang 

bisa atau boleh melebihi ketentuan ini. 

                                                             
26 Zaeni Asyhadie, op.cit., h. 43-44. 
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d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan. 

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham 

pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini 

merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat 

perjanjian pendirian perseroan. 

3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas 

Ada lima Prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima 

prosedur tersebut adalah:27 

a. Pembuatan perjanjian tertulis. 

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di 

dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham 

atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas. 

b. Pembuatan akta pendirian. 

Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam 

bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT. 

c. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman; 

Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan 

pengesahan dari Menteri Kehakiman. 

d. Pendaftaran Perseroan 

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih 

dahulu di Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan 

keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal & ayat (4) UUPT. 

                                                             
27 Ibid, h. 45. 
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e. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara. 

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan 

dalam tambahan Berita Negara. 

4. Ciri Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua 

yaitu:28 

a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi 

atas perikatan yag dibuat atas nama perseroan, dan 

b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan 

melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi 

harta kekayaan pribadi. 

5. Jenis-Jenis Preseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang 

terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam 

Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini. 

a. Perseroan Terbuka 

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap 

orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli  

satu/  lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.29 

b. Perseroan Tertutup 

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap 

orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau 

                                                             
28 Soedjono Dirjosisworo, op.cit., h. 49. 
29 C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang 

Indonesia, (Jakarta, 2013), h. 84. 
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beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya 

perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya 

dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat 

ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut 

dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan 

membeli surat saham ialah hanya orang- orang yang mempunyai 

hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.30 

c. Perseroan Publik. 

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang 

berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria 

jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

6. Organ Perseroan Dalam Perseroan Terbatas 

a. Direksi 

Direksi adalah organ perseroan yang sangat mempengaruhi 

kelangsungan kegiatan usaha suatu perseroan. Menurut pasal 1 ayat (5) 

UUPT, pengertian direksi adalah sebagai berikut: “Direksi adalah 

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.31 

 

                                                             
30 Ibid, h. 83. 
31 Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
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Dalam UUPT dijelaskan pula mengenai kewenangan direksi. 

Hal ini diatur dalam pasal 92 ayat (2) UUPT yang berbunyi: “Direksi 

berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang 

ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar”.32 

Berdasarkan rumusan pasal 92 ayat (2) tersebut diatas maka 

dapat dilihat bahwa secara umum fungsi direksi dalam perseroan 

adalah: 

1) Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha 

perseroan. 

2) Mengelola kekayaan perusahaan. 

3) Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 

Tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan perseroan 

adalah tugas dan wewenang setiap anggota direksi, namun tugas dan 

wewenang direksi dibatasi oleh peraturan undang-undang, maksud dan 

tujuan perseroan dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar. 

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang mengikat direksi 

tersebut di atas UUPT dengan tegas dan jelas mengatur bahwa 

pembatasan dimaksud pada dasarnya tidak mempunyai akibat keluar 

dalam artian perbuatan hukum yang dilakukan direksi tanpa 

persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tetap mengikat perseroan 

sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 

                                                             
32 Pasal 92 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
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Hal ini bermaksud untuk melindungi bahwa pihak lain atau pihak 

ketiga yang terlibat hubungan hukum. 

Selama anggota direksi menjalankan kewajibannya dalam 

batas-batas kewenangannya, anggota direksi tidak dapat dipertanggung 

jawabkan atas kerugian perseroan. RUPS adalah organ yang satu-

satunya berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi. 

Jadi pengangkatan atau pemberhentian direksi hanya dapat dilakukan 

pada saat RUPS. 

b. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang 

memiliki peran sentral dalam perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 

ayat (6) UUPT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan 

mempunyai dewan komisaris. Menurut pasal 1 ayat (6) UUPT, diatur 

bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar 

dalam menjalankan perseroan.33  

Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan 

atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya 

pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai managemen 

perseroan maupun kegiatan usaha perseroan, dan memberi arahan 

kepada direksi. Dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi 

eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-

perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, 

persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula 

                                                             
33 Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h. 153. 
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perbuatan pengurusan. 

Tanggungjawab dewan komisaris terbagi atas tanggungjawab 

ke luar dan tanggungjawab ke dalam. Mengingat tugas dewan 

komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan, maka dewan 

komisaris bertanggungjawab penuh atas pengawasan perseroan. 

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan sekali setahun pada saat 

RUPS, sedangkan tanggungjawab keluar berkaitan dengan kerugian 

yang diterima oleh pihak ketiga. Dalam hal ini berlaku pula 

tanggungjawab seperti halnya direksi.  

Dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan 

perseroan, karena sebagai organ secara khusus komisaris merupakan 

bagian essensial perseroan dan selain itu komisaris mempunyai 

hubungan kontraktual dengan perseroan sebagai badan hukum mandiri. 

RUPS sebagai organ yang secara ekslusif mempunyai kewenangan 

mengangkat anggota dewan komisaris, senantiasa dan sewaktu-waktu 

berhak memberhentikan komisaris. 

 
 

B. Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Ketenagakerjaan 

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja.34 

 

                                                             
34 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 24. 
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Menurut Imam Sopomo, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah 

suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan 

dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima 

upah. Menurut Molenaar, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian 

segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga 

kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.35 Dari 

pengertian ketenagakerjaan di atas selanjutnya akan dijelaskan mengenai 

tenaga kerja. 

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun masyarakat.36 

2. Hubungan Kerja 

a. Pengertian 

Hubungan kerja merupakan satu ikatan pekerjaan antara 

seorang (pekerja/buruh) yang melakukan pekerjaan tertentu, dengan 

seseorang (pengusaha) yang menyediakan pekerjaan atau memberi 

perintah untuk suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik dan 

benar.37 Sedangkan menurut Undang – undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (15) menjelaskan bahwa 

                                                             
35 http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/, di akses pada 

tanggal 20 April 2020, pukul 10:52. 
36 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
37 Soedarjadi, Hak dan Kewajiban Pekerja – Pengusaha, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2009), h. 12. 

http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/,
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hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. 

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 3 unsur dari 

Hubungan Kerja, yaitu: 

1) Pekerjaan 

2) Perintah 

3) Upah 

Dari ketiga unsur tersebut ketiga – tiganya harus terpenuhi dan 

tidak boleh berkurang satupun agar dapat dikategorikan sebagai 

hubungan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa timbulnya 

hubungan kerja disebabkan adanya suatu perjanjian kerja secara 

tertulis maupun lisan antara pekerja dengan pemberi kerja yang telah 

mengikatkan diri, saling bekerja sama untuk pelaksanan pekerjaan 

yang menghasilkan produk barang dan atau jasa. 

b. Pihak-pihak dalam hubungan kerja 

1) Pekerja atau Buruh 

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga 

kerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja atau buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk apapun.38 Buruh adalah barang siapa bekerja 

pada majikan dengan menerima upah.39 

                                                             
38 Lalu Husni, op.cit., h. 35. 
39 Zainal Asikin, dkk. op.cit., h. 41. 
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2) Pengusaha atau Majikan 

Dalam pasal 1 angka 5 undang-undang No. 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan pengusaha adalah: 

a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, 

b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, 

c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

berada di Indonesia mewakili peruasahaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar 

wilayah Indonesia.40 

Majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan 

buruh dengan memberi upah untuk menjalankan perusahaan.41 

c. Hubungan Sesama Pekerja 

Sesama pekerja harus menjalin hubungan dengan baik agar 

suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik juga. Sesama pekerja 

harus memiliki rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi, 

karena hal tersebut dapat meningkatkan semangat bekerja. Dengan 

adanya hubungan yang baik antar pekerja maka akan menimbulkan 

rasa nyaman dan menimbulkan kerjasama yang baik. Sebaliknya jika 

hubungan antar pekerja tidak baik dan menimbulkan suatu 

pertengkaran dapat mengendorkan semangat bekerja, persatuan, dan 

persaudaraan anatar pekerja. 

                                                             
40 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
41 Zainal Askin, dkk. op.cit., h. 43. 
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d. Hubungan Bawahan dengan Atasan 

Menjalin hubungan dengan baik harus selalu dibina oleh setiap 

pekerja, karena apabila timbul permasalahan maka dapat dipecahkan 

bersama dan dapat ditempuh dengan cara musyawarah. 

Kesalahpahaman dapat dihindari, keterbukaan dapat dilakukan 

bersama yang pada akhirnya membuat semua pihak akan merasa puas. 

e. Hubungan Pengusaha dengan Pekerja 

Hubungan denga pekerja harus terjalin dengan harmonis, saling 

memberikan informasi, dan ada rasa keterbukaan apabila ada masalah 

sehingga akan berdampak positif pada hasil produksi. Pengusaha harus 

memiliki sikap mental sosial, seperti apa yang diharapkan dalam 

Pedoman Hubungan Industrial Pancasila, artinya bahwa seorang 

pekerja dihargai dan dihormati sebagaimana manusia yang mempunyai 

harkat dan martabat.42 

3. Klasifikasi Tenaga Kerja 

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok 

menurut standar yang di tentukan.43 Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah 

pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan 

kriteria yang sudah di tentukan. Yaitu:  

a. Berdasarkan penduduknya 

1) Tenaga kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang 

dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada 

                                                             
42 Ibid, h. 13-15. 
43 Pius Partanto, dkk, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 345. 
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permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka 

yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang 

berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 

2) Bukan tenaga kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak 

mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. 

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, 

mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di 

bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini 

adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

b. Berdasarkan batas kerja 

1) Angkatan kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang 

berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi 

sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari 

pekerjaan. 

2) Bukan angkatan kerja 

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 

tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah 

tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah 

dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para 

pengangguran sukarela. 
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c. Berdasarkan kualitasnya 

1) Tenaga kerja terdidik 

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki 

suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara 

sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: 

pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 

2) Tenaga kerja terlatih 

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki 

keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. 

Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang 

sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: 

apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga 

kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, 

buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.44 

 

C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya 

untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun 

                                                             
44 Dwiyanto, Agus, dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2006), h. 45. 
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rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil 

karya menuju masyarakat adil dan makmur.45 

Menurut Simanjuntak, keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan 

dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi 

mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Menurut John Ridley 

mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam 

pekerjaan sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.46 

Dalam istilah ekonomi diperkirakan bahwa kerugian tahunan akibat 

kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan di 

beberapa Negara dapat mencapai 4% dari Produk Nasional Bruto (PNB). 

Biaya langsung dan tidak langsung dari dampak yang ditimbulkannya 

meliputi : 

a. Biaya medis 

b. Kehilangan hari kerja 

c. Mengurangi produksi 

d. Hilangnya kompensasi bagi pekerja 

e. Biaya waktu/uang dari pelatihan dan pelatihan ulang pekerja 

f. Kerusakan dan perbaikan peralatan 

g. Rendahnya moral dan staf 

                                                             
45 Budi Maryono, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Tempat Kerja. 

(Yogyakarta: Insania, 2011), h. 1. 
46 John Ridley, Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Erlangga, 2003), h. 2. 
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h. Publikasi buruk 

i. Kehilangan kontrak karena kelalaian 

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan 

diimplementasikan di setiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja 

adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :47 

a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha 

sosial. 

b. Adanya sumber daya. 

c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus 

maupun hanya sewaktu-waktu. 

Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja 

(perusahaan) dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus 

perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam pengimplementasiannya pimpinan 

atau pengurus dapat dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja 

dari tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan 

petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah pekerja/buruh yang 

mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan 

kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan 

untuk  membantu pelaksanaan usahanya. 

2. Keselamatan Kerja 

Keselamatan Kerja atau Occupational Safety, dalam istilah sehari-

hari sering disebut dengan safety, diartikan sebagai bidang kegiatan yang 

                                                             
47 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, cet III 

(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2001), h. 83. 
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ditunjukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya 

dengan lingkungan dan situasi kerja.48 

Perusahaan memiliki peran penting didalam penyelenggaraan K3 

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan bahwa “Setiap perusahaan wajib 

menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang 

terintregasi dengan sistem managemen perusahaan” hal ini memberikan 

konsekuensi hukum bagi pihak perusahaan untuk mengatur hak atau 

jaminan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. 

Keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman atau selamat dari 

penderitaan dan kerusakan atau kerugian ditempat kerja berupa 

penggunaan mesin, peralatan, bahan-bahan dan proses pengelolaan, lantai 

tempat bekerja dan lingkungan kerja, serta metode kerja. Risiko 

keselamatan kerja dapat terjadi karena aspek-aspek dari lingkungan kerja 

yang dapat menyebabkan kebakaran, sengatan arus listrik, terpotong, luka 

memar, keseleo, patah tulang, serta kerusakan anggota tubuh, penglihatan 

dan pendengaran. 

Menurut dasar hukum peraturan perundang-undangan yang diatur 

dalam Undang-Undang tentang keselamatan kerja No.1 Tahun 1970 

meliputi seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya, dari segala tempat kerja, 

baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di 

udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. 

                                                             
48 A.M. Sugeng Budiono, Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja, (Semarang: 

Badan Penerbit UNDIP, 2003), h. 171. 
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Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan 

aktivitas kerja manusia baik pada industri manufaktur, yang melibatkan 

mesin, peralatan, penanganan material, pesawat uap, bejana bertekanan, 

alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan 

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan, maupun industri jasa, 

yang melibatkan peralatan berteknologi canggih, seperti lift, eskalator, 

peralatan pembersih gedung, sarana transportasi, dan lain-lain. Adapun 

indikator -indikator keselamatan kerja meliputi:49 

a. Metode kerja merupakan serangkain tatacaraatau aturan yang harus 

dipatuhi karyawan supaya terhindar dari hal-hal kecelakaan kerja dan 

hal-hal yang merugikan lainnya. 

b. Lingkungan Kerja merupakan lokasi dimana para karyawan 

melaksanakan aktifitas kerjanya. 

c. Mesin dan Peralatan merupakan bagian dari kegiatan operasional 

dalam proses produksi yang biasanya berupa alat-alat berat dan ringan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, 

sehingga berakibat terhadap kecelakaan kerja, antara lain adalah sebagai 

berikut:50 

a. Kondisi tempat kerja yang tidak aman. 

1) Layout pabrik, merupakan suatu cara penyusunan mesin-mesin 

beserta perlengkapannya yang diperlukan untuk proses kegiatan. 

                                                             
49 Sumakmur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta: PT.Toko 

Gunung Agung, 1996), h. 1. 
50 Bambang Swasto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Malang: UB Press, 2011), h. 

108. 
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2) Sistem penerangan yang baik memungkinkan para karyawan dapat 

melihat obyek yang dikerjakan secara jelas, sehingga kemungkinan 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. 

3) Kondisi mesindan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan 

merupakan salah satu timbulnya kecelakaan. 

b. Tindak perbuatan yang tidak memenuhi keselamatan. 

a) Manusia merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya 

kecelakaan. Kebiasaan untuk mengamankan peralatan juga 

merupakan timbulnya kecelakaan. Kebiasaan pengamanan 

peralatan tercermin pada bagaimana menggunakan peralatan, 

bahan-bahan dan benda-benda lain diamankan, peralatan tersedia 

secara memadai serta pemahaman terhadap metode pengerjaan 

yang baik. 

b) Penggunaan pelindung diri. Cara pencegahan lain terhadap 

kemungkinan bahaya adalah perlindungan diri terhadap para 

karyawan pada waktu bekerja. 

c) Penggunaan prosedur kerja. Prosedur kerja adalah tata cara 

mengerjakan sesuatu yangharus dipatuhi dalam pelaksanaan 

kegiatan. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan 

secara baik berdasar prosedur kerja yangada, sehingga dapat 

terhindar kemungkinan terjadinya kecelakaan. 
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c. Suasana kejiwaan karyawan 

Para karyawan yang bekerja dibawah tekanan atau yang merasa 

bahwa pekerjaan mereka terancam atau tidak terjamin, akan 

mempunyai kemungkinan mengalami kecelakaan lebih besar daripada 

mereka yang tidak dalam keadaan tertekan. 

3. Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu 

diperhatikan oleh perusahaan. Karena dengan adanya program kesehatan 

kerja yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, 

karena karyawan akan lebih jarang absen dikarenakan sakit akibat tertular 

teman sekerja atau luar teman sekerja. Bekerja dengan lingkungan yang 

lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan 

akan mampu bekerja lebih lama dan meningkatkan produktivitas lebih 

baik lagi. 

Undang-undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, BAB I 

pasal 2, Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan 

agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, 

baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan 

pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan 

oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. 

Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi yang bebas dari 

gangguan secara fisik dan psikis yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 

Risiko kesehatan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor dalam 
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lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan 

dan lingkungan yang menimbulkan stress atau gangguan fisik. Kesehatan 

kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta 

praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat memeroleh 

derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial, 

dengan sosial prefentif, terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-

gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan dan 

lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum.51 

Kondisi kesehatan pekerja haruslah menjadi perhatian karena 

pekerja adalah penggerak atau aset perusahaan konstruksi. Jadi kondisi 

fisik harus maksimal dan sehat agar tidak mengganggu proses kerja. 

ILO/WHO menyatakan bahwa kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahtaraan fisik, mental 

dan sosial yang setinggi -tingginya bagi pekerja di semua jabatan, 

pencegahan penyimpangan kesehatan diantara pekerja yang disebabkan 

oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari 

risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan 

pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan 

dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi; dan diringkaskan sebagai 

adaptasi pekerjaan kepada manusiadan setiap manusia kepada jabatannya. 

Kesehatan kerja adalah aturan–aturan dan usaha–usaha untuk 

menjaga buruh dari kejadian yang merugikan kesehatan dan kesusilaan 

                                                             
51 M. Yani, Manajemen Sumber Daya Manusia, cet. I, (Jakarta: Mitra Wacan Media, 

2012) h. 157-158. 
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dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja. 

Indikator kesehatan kerja terdiri dari:52 

a. Bebas dari gangguan secara fisik dan psikis  

Keadaan dan kondisi karyawan yang bebas dari gangguan fisik 

dan psikis dari lingkungan kerja akan mendorong produktifitas dan 

kinerjan yang dihasilkan. 

b. Bekerja sesuai waktu yang ditentukan 

Bekerja sesuai dengan waktu yang sudah tentukan olah 

perusahaan akan mengurangi tingkat kejenuhan dan rasa bosan 

karyawan, dan tentunya hal ini akan membuat karyawan terhindar dari 

stres kerja. 

c. Perlindungan Karyawan 

Perlindungan karyawan merupakan fasilitas yang diberikan 

untuk menunjang kesejahteraan karyawan. 

4. Sarana Pemeliharaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Sarana-sarana pemeliharaan atau perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat dibagi menjadi : 

a. Alat Pelindung Diri 

Alat Pelindung Diri (APD) untuk K3 atau Personal Protective 

Equipment adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan 

untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja/buruh saat 

melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko 

kecelakaan kerja. APD yang digunakan harus sesuai dengan potensi 

bahay dan resiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja/buruh 

                                                             
52 Gary Dessler, Manajemen Personalia, cet. III, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 346. 
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sebagai penggunanya.53 

b. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) 

Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah memberikan 

pertolongan pertama kepada orang yang mengalami kecelakaan dengan 

langkah preventif agar orang tersebut selamat dari bahaya kecelakaan 

kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) adalah upaya 

pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan 

sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau 

pramedi. Ini berarti pertolongan tersbut bukan sebagai pengobatan atau 

penanganan sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara 

yang dilakukan oleh petugas P3K (petugas medic atau orang awam) yang 

pertama kali melihat korban.54 Tujuan pemberian pertolongan pertama 

pada kecelakaan adalah : 

a) Mempertahankan korban agar tetap hidup 

b) Membuat korban agar tetap stabil dan tidak lebih parah 

c) Mengurangi rasa nyeri, tidak nyaman atau rasa cemas pada korban. 

5. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja  

Mengenai tingginya potensi kecelakaan ada 4 (empat) faktor yang 

mepengaruhi penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu: 

a. Faktor material, Bahan, atau Peralatannya. Misalnya, bahan yang 

seharusnya dibuat dari besi, namun ingin memeperkecil pengeluaran 

digunakanlah bahan yang terbuat dari plastik yang lebih ringan 

sehingga sangat mungkin terjadinya kecelakaan.55 

                                                             
53 John Ridley. op.cit., h. 72. 
54 Budi Maryono, op.cit., h. 79. 
55 Sendjun H. Manulang, op.cit., h. 87. 
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b. Faktor bahaya/sumber bahaya ada dua sebab: 

1) Perbuatan berbahaya, misalnya metode kerja yang digunakan salah 

dan tidak sesuai aturan, kecapekan, sikap kerja yang tidak 

sempurna dan sebagainya. 

2) Kondisi / keadaan yang berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman 

seperti: mesin/peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. 

c. Faktor yang dihadapi. Misalnya, kurangnya perawatan terhadap mesin 

dan peralatan sehingga tidak bisa dipakai dengan sempurna. 

d. Faktor manusianya. Misalnya, karena kurangnya keterampilan atau 

kurangnya pengetahuan salah penempatanya misalnya pekerja lulusan 

Sekolah Tinggi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian 

tata usaha. 

Menurut Anizar dalam bukunya yang berjudul teknik keselamatan 

dan kesehatan industri, secara umum penyebab terjadinya kecelakaan kerja 

ada dua, yaitu unsafe action (faktor manusia) dan unsafe condition (faktor 

keadaan). Menurut penelitian bahwa 80-85 % kecelakaan disebabkan 

unsafe action.56 

Unsafe action dapat disebabkan oleh berbagai hal berikut: 

a. Ketidak seimbangan fisik tenaga kerja, yaitu: 

1) Posisi tubuh yang menyebabkan mudah lelah 

2) Cacat fisik 

3) Cacat sementara 

4) Kepekaan panca indra terhadap sesuatu 

                                                             
56 Anizar. op.cit., h. 3. 
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b. Kurang Pendidikan 

1) Kurang Pengalaman 

2) Salah mengartikan suatu perintah 

c. Menjalankan pekerjaan tanpa kewenangan 

d. Menjalanakan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian 

e. Pemakaian alat pelindung hanya berpura-pura 

f. Mengangkut beban yang berlebihan 

g. Bekerja berlebihan melebihi jam kerja 

Unsafe Condition dapat disebabkan oleh bebagai hal berikut: 

a. Peralatan yang sudah tidak layak pakai 

b. Ada api ditempat bahaya 

c. Pengaman gedung yang kurang standard 

d. Terpapar Bising 

e. Terpapar radiasi 

f. Pencahayaan atau fentilasi yang kurang atau berlebihan 

g. Kondisi suhu yang membahayakan 

h. Dalam keadaan pengaman yang berlebihan 

i. Sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya 

 

D. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian 

dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka 

pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya 

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.57 

                                                             
57 PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 pasal 1 ayat (1) 
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Penjelasan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja juga di jelaskan daalam PER.05/MEN/1996 pasal 1 adalah bagian dari 

sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, 

perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber data 

yang dibutuhkan bagi penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan kebijakan 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang 

berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, 

efisien dan produktif.58 

Langkah awal dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan 

Kesehatan kerja adalah dengan menunjukkan komitmen dan kebijakan K3, 

dengan mengadakan suatu pernyataan yang tertulis yang ditanda tangani oleh 

pengusaha yang didalamnya memuat semua tentang visi, misi perusahaan 

dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta seluruh rangkaian 

kegiatan yang bersifat menyeluruh umum maupun operasional. Hal diatas 

sesuai dengan PP No.50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja, bahwa:59 

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaan. 

2. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi 

perusahaan: 

a. Memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) 

orang atau 

b. Mempunyai potensi bahaya yang cukup tinggi. 

c. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Perusahaan menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta dapat memperhatikan konvensi standar 

internasional. 

                                                             
58 Per. 05/ Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
59 PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 



 

  

54 

Selanjutnya dijelaskan juga dalam pasal 6 PP No.50 Tahun 2012 

tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

bahwa: 

a. SMK3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi: 

1) Penetapan Kebijakan K3 

2) Perencanaan K3 

3) Pelaksanaan rencana K3 

4) Pemantauan dan evaluasi kerja K3 dan 

5) Peninjauan dan Peningkatan kinerja SMK3 

Tujuan utama perusahaan dalam penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan 

SMK3. 

b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3. 

c. Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan 

kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai 

kebijakan, tujuan dan sasaran K3. 

d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan 

kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara 

berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.60 

 

  

                                                             
60 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), h. 76. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil 

kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi perlindungan tenaga kerja proyek konstruksi di PT. Trimatra 

Liguna sudah terlaksana dengan meggunakan penerapan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain bertujuan untuk 

memberikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan 

dilakukan perusahaan kepada seluruh pekerja dengan menyediakan 

perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja serta pengarahan terkait 

penggunaan APD (Alat Pelindung Diri). Namun dalam praktiknya 

penerapan K3 belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dibuktikan 

dengan adanya pekerja/buruh yang tidak mengikuti SOP yang diterapkan 

oleh perusahaan dengan tidak menggunakan alat pelindung diri saat 

bekerja. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang rendah dan 

minimnya pengetahuan dan kesadaran terhadap K3 oleh pekerja/buruh.  

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan 

tenaga kerja terhadap K3 bagi pekerja di PT. Trimatra Liguna yaitu Faktor 

Internal: kurangnya pengetahuan mengenai K3 dari pekerja/buruh, dan 

pekerja/buruh yang kurang berkompeten dalam bidangnya. Faktor 

Eksternal: kurangnya pengawasan perussahaan, dan manajemen 
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perusahaan memberikan prioritas rendah pada K3 dalam program 

perusahaan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran antara lain : 

1. Kepada pihak PT. Trimatra Liguna peneliti menyarankan agar tetap 

melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja pada pekerja konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan Undang-

undang Ketenagakerjaan Nomor13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3. Dan diharapkan kepada pengurus 

harus tetap mengawasi dalam penerapan manajemen keselamatan kerja  

tersebut demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif agar pihak 

pekerja/buruh mendapatkan kesejahteraan dan lebih produktif dalam 

melakukan pekerjaan mereka. 

2. Kepada para pekerja/buruh agar dapat langsung andil dan berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan program implementasi perlindungan keselamatan 

kerja. Kesadaran yang tinggi sangat dibutuhkan dalam penerapan 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, mengingat 

penerapan program tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan dirinya 

sendiri dari resiko kecelakaan kerja. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

Nama  : 

Umur  : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

PROYEK MANAGER 

1. Sudah berapa lama bapak kerja di PT ini dan menjabat sebagai Proyek 

Manager? 

2. Apakah perusahaan ini sudah mengimplementasikan perlindungan tenaga 

kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja? 

3. Apa saja menurut bapak faktor-faktor penghambat dalam 

mengimplementasikan perlindungan tenaga kerja terhadap K3? 

SUPERVISOR K3 

1. Sudah berapa lama bapak kerja di PT ini dan menjabat sebagai Supervisor 

K3? 

2. Apakah perusahaan ini sudah mengimplementasikan perlindungan tenaga 

kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja? 

3. Apakah PT ini sudah memberikan informasi kepada pekerja/buruh tentang K3 

untuk mengurangi angka kecelakaan kerja? 

4. Apakah perusahaan ini memberi jaminan kepada pekerja/buruh yang 

mengalami kecelakaan kerja? Jaminan berupa apa? 

 



 

  

5. Pembinaan dan pengawasan seperti apa yang bapak lakukan terkait 

keselamatan dan kesehatan kerja? 

6. Apa saja menurut bapak faktor-faktor penghambat dalam 

mengimplementasikan perlindungan tenaga kerja terhadap K3? Dan 

bagaimana cara bapak mengatasinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LAMPIRAN PERTANYAAN ANGKET PENELITIAN 

Nama  : 

Umur  : 

Pendidikan : 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

IYA TIDAK 

1 

Apakah PT ini menyediakan alat pelindung diri 

bagi tenaga kerja disini? 

  

2 

Apakah perusahaan ini selalu melakukan 

pengecekan secara rutin terhadap peralatan 

yang masih layak dipakai dan peralatan yang 

tidak layak dipakai? 

  

3 

Apakah PT. Trimatra Liguna sudah 

memberikan informasi dan melakukan 

pengawasan terkait perlindungan K3 setiap 

harinya untuk mengurangi angka kecelakaan 

kerja? 

  

4 

Apakah anda sebagai pekerja/buruh telah 

bekerja secara maksimal sesuai bidangnya? 

  

5 

Apakah anda sebagai pekerja/buruh telah 

menerapkan SOP K3 dengan menggunakan 

APD yang lengkap dalam bekerja? 
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