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DAFTAR PUSTAKA  



ABSTRAK  

 

Karya ilmiah dengan judul analisis tentang pelaksanaan kewajiban hukum dari 

perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja di latar belakangi 

semakin ketatnya persaingan industri di Indonesia, yang menuntut perusahaan untuk 

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya 

manusia, salah satu caranya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para 

pekerja, yang fungsinya tidak hanya untuk memeriksa kondisi kesehatan pekerja dan 

mendeteksi dini penyakit tapi juga untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang 

akan bertimbal balik terhadap meningkatnya produktivitas perusahaan, penelitian 

dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti 

secara langsung fakta hukum yang terjadi dan ditunjang dengan metode pendekatan 

yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan berkewajiban 

melakukan pemeriksaan kesehatan pekerjanya namun terdapat beberapa kendala yang 

menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut, seperti rendahnya prioritas manajemen 

perusahaan pada program kesehatan kerja, kurangnya pengetahuan mengenai 

pentingnya pemeriksaan kesehatan pekerja dari pihak perusahaan maupun pekerja itu 

sendiri, keterbatasan dana, serta pengawasan dan penerapan sanksi yang lemah oleh 

pemerintah. 

 

Kata kunci : kewajiban hukum, perusahaan, pemeriksaan kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada saat ini, persaingan industri yang semakin ketat menuntut perusahaan 

untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dalam menghasilkan 

produk berkualitas tinggi. Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil 

tidak hanya semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi 

banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan, 

melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi 

perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan, karena merupakan tulang 

punggung dari seluruh sistem yang dirancang, metode yang diterapkan, dan teknologi 

yang digunakan. Kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan  tidak 

terlepas dari peranan sumber daya manusia yang dimilikinya.
1
 

Faktor-faktor produksi dalam perusahaan seperti modal, mesin, dan material 

dapat bermanfaat apabila telah diolah oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

sangat vital untuk mengembangkan  sumber daya manusia melalui proses rekruitmen 

                                                           
1
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 

hlm. 140.  



yang kompetitif, pelatihan yang sistematis, peningkatan kepuasan pekerja, 

peningkatan pendidikan pekerja dan pemberdayaan pekerja.
2
 

Dalam jangka panjang, program pengembangan sumber daya manusia 

perusahaan setidaknya menyangkut:
3
 

 pendidikan lanjutan bagi pekerja; 

 pelatihan reguler bagi pekerja; 

 sistem dan prosedur bagi rotasi kerja; 

 sistem dan prosedur jalur karier; 

 sistem dan prosedur untuk perbaikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan 

kerja; 

 evaluasi kinerja individu; 

 pengukuran kepuasan pekerja yang menyangkut gaji, jam kerja, kesehatan, 

keselamatan, insentif, serta pelatihan dan pendidikan. 

Dari semua program tersebut, salah satu yang sangat penting dilaksanakan 

perusahaan adalah manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan 

dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh 

guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
4
 

Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang 

didefinisikan oleh banyak ahli. Pada dasarnya, definisi tersebut mengarah pada 

                                                           
2
 Dermawan Wibisono, Manajemen Kinerja (Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan 

Daya Saing Perusahaan), Erlangga, Jakarta, 2006, hlm 131. 
3
 Ibid hlm 131.  

4
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hlm. 137.  



interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja 

dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja. 

Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang 

berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui penyiapan prosedur operasi 

standar yang menjadi acuan dalam bekerja.
5
 Sedangkan kesehatan kerja dimaksudkan 

sebagai perlindungan bagi pekerja/buruh terhadap pemerasan (eksploitasi) tenaga 

buruh oleh majikan yang misalnya untuk mendapat tenaga kerja yang murah, 

memperkerjakan budak, pekerja rodi, anak dan wanita untuk pekerjaan yang berat 

dan untuk waktu yang tak terbatas.
6
  

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga 

keselamatan dan kesehatan pekerjanya dengan membuat aturan tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pekerja dan pimpinan 

perusahaan. Pelaksanaan K3 adalah salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk 

menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi para pekerjanya. 

Tujuan dari dilaksanakannya sistem manajemen K3 adalah (a) sebagai alat 

mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya; (b) sebagai upaya 

mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja, memelihara, dan 

meningkatkan kesehatan dan gizi tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi 

dan daya produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan melipat 

gandakan gairah serta kenikmatan kerja; serta (c) memberi perlindungan bagi 

                                                           
5
 Rika Ampuh Adiguna, Manajemen Pabrik (Pendekatan Sistem untuk Efisiensi dan 

Efektifitas), Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 233. 
6
 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 145.  



masyarakat sekitar perusahaan, agar terhindar dari bahaya yang mungkin ditimbulkan 

oleh produk industri.
7
 

Selama ini, pelaksanaan K3 masih sering dianggap sepele baik oleh 

perusahaan maupun oleh para pekerja itu sendiri. Misalnya banyak pengusaha yang 

tidak menyediakan alat-alat pelindung diri untuk keselamatan kerja para pekerjanya. 

Para pekerja biasanya juga lebih mementingkan hak-haknya seperti peningkatan 

upah/gaji, pelaksanaan Jamsostek, dan lain-lain, tetapi sangat jarang mereka 

menuntut mengenai pelaksanaan dan peningkatan manajemen K3 di perusahaannya. 

Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman dari pihak terkait 

(pengusaha, pekerja dan pemerintah) terhadap perundangan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang ada, dan pentingnya penerapan perundangan tersebut dalam 

pengelolaan perusahaan. 

Padahal penerapan sistem manajemen K3 yang baik akan memberikan 

manfaat yang besar kepada perusahaan. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat 

dan beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan 

dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, 

perusahaan akan semakin efektif. Peningkatan-peningkatan terhadap hal ini akan 

menghasilkan (1) meningkatnya produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja 

yang hilang, (2) meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen, 

(3) menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi, (4) tingkat kompensasi pekerja 

                                                           
7
 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, 

hlm 207.  



dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim, 

(5) fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya 

partisipasi dan rasa kepemilikan, dan (6) rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik 

karena meningkatnya citra perusahaan. Perusahaan kemudian dapat meningkatkan 

keuntungannya secara substansial.
8
 

Sedangkan bila suatu perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen K3 

yang baik dapat menimbulkan kerugian-kerugian. Jumlah biaya yang besar sering 

muncul karena ada kerugian-kerugian akibat kematian dan kecelakaan di tempat kerja 

dan kerugian menderita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan dengan pekerjaan. 

Selain itu, ada juga yang berkaitan dengan kondisi-kondisi psikologis. Perasaan-

perasaan pekerja yang menganggap dirinya tidak berarti dan rendahnya 

keterlibatannya dalam pekerjaan, barangkali lebih sulit dihitung secara kuantitatif, 

seperti juga gejala-gejala stres dan kehidupan kerja yang bermutu rendah. 

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka penerapan sistem manajemen K3 

harus ditingkatkan pelaksanaannya oleh perusahaan. Salah satu caranya adalah 

dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara periodik bagi para pekerja. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang  No. 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja. Dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara periodik 

                                                           
8 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2005, hlm 142. 

  

 



tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak resiko suatu pekerjaan yang dapat 

menimbulkan penyakit-penyakit bagi pekerja. 

Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau akibat 

dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh pekerja agar pekerja merasa aman dan 

nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang sehat akan bekerja 

produktif, sehingga diharapkan produktivitas kerja para pekerja meningkat yang 

dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dalam membangun dan 

membesarkan usahanya. 

Dari uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Tentang Pelaksanaan Kewajiban Hukum Dari Perusahaan 

Dalam Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja”. 

 

B. Perumusan Masalah 

  

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kewajiban hukum dari perusahaan dalam 

melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja ? 

2. Apakah kendala dari perusahaan, melaksanakan kewajiban hukum dalam 

melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja ? 

 

 



C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dari pembahasan ini difokuskan mengenai pelaksanaan 

kewajiban hukum dari perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja 

dan  kendala perusahaan melaksanakan kewajiban hukum dalam melakukan 

pemeriksaan kesehatan pekerja tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 

1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kewajiban hukum dari perusahaan 

dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja. 

2. Untuk mengetahui kendala perusahaan melaksanakan kewajiban hukum 

dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja. 

 

 

 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat 

dikaji secara ilmiah dan sebagai pelengkap dalam mempelajari ilmu hukum. 

2. Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pembangunan 

hukum di Indonesia khususnya bagi para pekerja/buruh dalam pelaksanaan 

kewajiban hukum dari perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 

pekerjanya.  

 

F. Metode Penelitian 

 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Tentang Pelaksanaan Kewajiban Hukum 

Dari Perusahaan Dalam Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja”  ini adalah tipe 

penelitian Deskriptif Analitis. Yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.  

 

2. Metode Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu pendekatan 

yuridis empiris, dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung 



dari responden berupa fakta hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 

metode pendekatan yuridis normatif sebagai tolak ukur, karena dalam penelitian ini 

berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan asas-asas 

hukum dan peraturan hukum yang relevan. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang akan diperoleh dari hasil penelitian (field 

research) yang mana untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara 

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai objek penelitian ini. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library 

research). Data sekunder ini terdiri dari :
9
 

1) Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat, yakni: 

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) 

- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan atau data yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, azas-azas hukum 

yurisprudensi, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan 

dengan keselamatan dan kesehatan kerja. 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan atau data yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

hukum, majalah, jurnal, surat kabar. 

 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses editing atau pengeditan data, hal ini 

dilakukan agar akurasi data dapat dperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan 

cara memeriksa kembali ke sumber datanya. 

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara deskriptif 

kualitatif maksudnya ialah data yang terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, 

diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu data secara 

jelas sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan untuk menjawab seluruh 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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