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SUMMARY

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA
HARIAN LEPAS PADA P.T. XYZ DIKAITKAN DENGAN

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992
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Description :
Pekerja harian lepas adalah pekerjaan yang berhubungan dengan tubuh
atau menggunakan sebagian besar tenaga. Jadi sangat besar resiko dari pekerja
harian lepas tersebut dalam mengerjakan pekerjaannya. Pekerja harian lepas yang
bekerja dengan berdasarkan sistem kesepakatan kerja waktu tertentu dan
mendapatkan upah yang rendah akan mengakibatkan pekerja harian lepas merasa
tertekan. Pada keadaan seperti itu hasil kerja buruh akan mengalami penurunan
dari segi efektivitas dan efisiensi. Dalam keadaan upah buruh yang yang rendah
tersebut maka jika ditemukan kecelakaan maka pekerja harian lepas akan merasa
sangat dirugikan. Angka kecelakaan kerja di Indonesia tergolong tinggi, jika
mengacu pada data Jamsostek. Pada tahun 2002 tercatat 433 (empat ratus tiga
puluh tiga) kasus kecelakaan kerja setiap hari. Kecelakaan tersebut menyebabkan
8 (delapan) orang meninggal, 43 (empat puluh tiga) orang cacat, dan 2 (dua) orang
mengalami cacat-tetap. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi di Indonesia
masih jarang menggunakan teknologi yang tinggi. Fakta ini mengakibatkan
keberadaan pekerja harian lepas menjadi hal utama. Permasalahan yang ingin
diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai jaminan kecelakaan kerja dan
tempat yang juga merupakan pendukung dalam pelaksanaan kerja pekerja harian
lepas. Alasan penulis mengangkat masalah jaminan sosial tenaga kerja
disebabkan pada umumnya penulis menemukan adanya pelanggaran dalam
perusahaan untuk memberikan jaminan sosial terutama dalam masalah kecelakaan
kerja.Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ditemukan
bahwa dalam Perusahaan PT. XYZ telah melanggar ketentuan perundangan yang
berlaku dalam hal Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan di samping itu kondisi lokasi
tempat pekerja harian lepas bekerja juga tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam kondisi perusahaan
seperti di atas, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku.
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