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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum bagi seluruh hukum 

positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 

1945 yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan” untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah 

memberlakukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang merupakan salah satu hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan 

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mewujudukan kesejahteraan dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja termasuk keluarga tenaga kerja. 

Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan peraturan perusahaan yang di 

Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Aturan 

tersebut tentu juga berlaku bagi perusahaan jasa konstruksi di Indonesia. Sebelum 

pekerja bergabung di dalam perusahaan, pekerja dan pengusaha akan membuat 

suatu perjanjian kerja yang mengikat bagi para pihak. Perjanjian kerja yang dibuat 

oleh para pihak menganut aspek kebebasan berkontrak namun kebebasan tersebut 

harus sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh melanggar kesusilaan dan 

ketertiban masyarakat. Dalam perjanjian kerja, salah satu aspek yang diatur adalah 
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jenis pekerjaan yang disetujui oleh para pihak. Pekerjaan konstruksi adalah salah 

satu contoh jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Definisi pekerjaan konstruksi 

terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi  yaitu  

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan 

kerja dan sakit akibat kerja yang lebih tinggi dibanding pekerjaan yang berada di 

kantor atau ruangan tertutup. Jenis-jenis kecelakaan kerja yang dapat menimpa 

pekerja konstruksi adalah jatuh dari ketinggian, terkena bahan kimia, dan tersengat 

listrik. Faktor-faktor pekerja konstruksi rawan mengalami kecelakaan kerja dan 

sakit akibat kerja antara lain: 1  

1. pekerja konstruksi khususnya pekerja kasar merupakan pekerja dengan 

pendidikan rendah sehingga pengetahuan mengenai K3 relatif rendah; 

2. lokasi tempat kerja yang mudah terkena bahaya seperti tertimpa runtuhan; 

3. kepedulian pengusaha konstruksi relatif rendah khususnya pengusaha 

konstruksi kecil; dan  

 
1 Husjain Djajaningrat, Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja , Cetakan ke II, (Jakarta: 

Dian Rakyat, 2018), hal. 151 
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4. pekerja konstruksi yang mengejar target  konstruksi  untuk  bisa selesai tepat 

waktu sehingga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) karena dianggap 

tidak efisien.  

Pengertian kecelakaan kerja tidak dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, namun terdapat dalam Pasal 1 angka 3 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 

Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor 

Usaha Jasa Konstruksi yaitu 

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, 
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat 

kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 

Pengertian penyakit akibat kerja terdapat di Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi yaitu  

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ 
atau lingkungan kerja. 

Pekerja konstruksi adalah faktor utama dalam kegiatan jasa konstruksi karena 

tanpa mereka kegiatan jasa konstruksi tidak dapat berjalan. Sudah menjadi 

tanggungjawab penyedia jasa konstruksi untuk memperhatikan keamanan dan 

keselamatan kerja pekerja konstruksi. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup 

diri sendiri dan keluarga, pekerja konstruksi kurang memperhatikan hak yang harus 
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diterima selain upah, seperti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jika mereka 

menuntut kepada atasan atau perusahaan, mereka takut kehilangan pekerjaan. 

Pemimpin proyek adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi kegiatan 

pekerja konstruksi di lokasi. Jika terjadi sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang 

dialami oleh pekerja konstriksi maka pemimpin proyek menjadi penanggung jawab 

secara langsung.  

K3 pekerja konstruksi harus dilindungi untuk mengurangi kecelakaan kerja dan 

sakit akibat kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyedia jasa dan 

sub penyedia jasa konstruksi harus memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yaitu, 

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja yang terintergrasi dengan sistem manajemen perusahaan.  

 

Pada tahun 2012, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja, namun SMK3 yang diatur masih secara umum. Pada tahun 2014, pemerintah 

melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

memberlakukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 

tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di 

Bidang Pekerjaan Umum yang memberikan SMK3 khusus di bidang konstruksi. 
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Definisi SMK3 menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi di Bidang Pekerjaan Umum yaitu 

Sistem   Manajemen   Keselamatan   dan   Kesehatan Kerja   Konstruksi   Bidang   

Pekerjaan   Umum   yang selanjutnya  disingkat  SMK3  Konstruksi  Bidang  
PU adalah  bagian  dari  sistem  manajemen  organisasi pelaksanaan   pekerjaan   
konstruksi   dalam   rangka pengendalian    risiko    K3    pada    setiap    pekerjaan 

konstruksi bidang Pekerjaan umum 

Jika dilihat dari Pasal 86 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bahwa K3 merupakan salah satu perlindungan bagi pekerja atau 

buruh.  

Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja memberikan 

keuntungan berupa kegiatan jasa konstruksi akan selesai dengan tepat waktu dan 

efesiensi penggunaan dana akibat kejadian kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. 

Jika kegiatan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa konstruksi tidak berjalan 

dengan tepat waktu maka hak pengguna jasa konstruksi untuk mendapatkan hasil 

dengan tepat waktu tidak tercapai. Perusahaan yang tidak menaati aturan tersebut 

akan mendapatkan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan 

usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan 

pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan 

pencabutan ijin.2  

 
2 Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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 Bentuk perlindungan hukum yang lainnya yang harus diberikan kepada pekerja 

konstruksi adalah jaminan sosial tenaga kerja yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan 

(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan Kematian  Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi bahwa setiap pemberi 

kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 

sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari jaminan sosial tenaga 

kerja adalah memberikan kepastian terhadap pekerja konstruksi untuk mendapatkan 

pelayanan pengobatan dan bantuan dana ketika mengalami kecelakaan kerja dan 

sakit akibat kerja. Untuk tenaga kerja konstruksi yang meninggal, tunjangan 

diberikan kepada keluarga atau pihak lain yang berwenang. Tunjangan yang 

diberikan yaitu santunan kematian yang berupa santunan kematian, santuan 

kematian berkala, dan biaya pemakaman. BPJS akan memberikan bantuan beasiswa 

bagi satu anak tenaga kerja konstruksi yang meninggal akibat kecelakaan kerja atau 

cacat total.3 Program JKK dan JKM dari BPJS diharapkan memberikan kepastian 

jaminan sosial kepada pekerja konstruksi sehingga menghilangkan rasa khawatir 

ketika bekerja.   

 
3 “Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi”, 

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/download/Brosur-JAKON.pdf, diakses 30 September 2019 

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/download/Brosur-JAKON.pdf
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Fungsi dari layanan pengobatan yang didapat oleh pekerja kontruksi dapat 

memberikan manfaat secara maksimal untuk pemulihan kesembuhan sehingga 

dapat kembali bekerja. Dengan adanya layanan pengobatan, maka kondisi fisik 

pekerja konstruksi dapat kembali sehat dan ditangani oleh ahli kesehatan. Pekerja 

konstruksi memerlukan kondisi fisik yang prima karena lebih banyak menggunakan 

fisik ketika bekerja dan lokasi pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko tinggi 

untuk mengalami kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Pekerja yang kembali 

bekerja setelah sembuh tentu akan lebih produktif dibanding pekerja yang bekerja 

dalam kondisi belum pulih.  

 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian kepada 

pekerja konstruksi secara konsisten dengan pemantuan perlindungan hukum bagi 

pekerja konstruksi secara langsung. Perhatian tersebut dapat dilakukan dengan 

pemantuan secara langsung di masyarakat terhadap implementasi peraturan 

perundang-undangan yang terkait. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah pusat tentu harus lebih mengetahui kegiatan konstruksi yang sedang 

berlangsung dan perlindungan pekerja konstruksi dalam kegiatan konstruksi di 

daerah kekuasannya. Penerapan sanksi yang tegas juga harus dilakukan untuk 

memberikan kepastian bagi pekerja, bahwa negara hadir untuk menjadi pelindung 

bagi pekerja apabila terdapat pengusaha konstruksi yang tidak menaati aturan 

hukum yang berlaku. Sanksi dapat berfungsi memberikan efek jera bagi pihak yang 

tidak menaati peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah pihak lain 

untuk melanggar peraturan perundang-undangan. 
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Jika pemerintah tidak hadir untuk melindungi pekerja konstruksi mengenai 

SMK3 dan jaminan sosial maka akan meningkatkan tingkat pelanggaran peraturan 

perundang-undangan yang terkait. Pengusaha jasa konstruksi cenderung tidak 

menerapkan SMK3 karena APD, ruang medis dan jaminan sosial pekerja konstruksi 

tentu memerlukan biaya tambahan. Selain itu, masih adanya anggapan bahwa 

kegiatan konstruksi hanya mengenai keberhasilan bangunan sehingga lebih fokus 

kepada keberhasilan bangunan dibanding pada perlindungan pekerja konstruksi, 

padahal keberhasilan kegiatan jasa konstruksi juga dilihat dari keberhasilan 

perusahaan dalam menciptakan K3 bagi pekerja konstruksi di tempat kerja. 

 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah dasar 

hukum bagi kegiatan konstruksi di Indonesia baik kegiatan konstruksi oleh 

pemerintah maupun swasta. Undang-undang  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 

tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi tentu sudah tidak relevan dengan keadaan jasa konstruksi di Indonesia 

karena dari tahun 1999 sampai tahun 2017 tentu sudah ada perubahan yang 

signifikan. Adanya pergantian undang-undang tersebut sehingga diharapkan dapat 

menyesuikan perubahan yang terjadi dalam kegiatan konstruksi di Indonesia dan 

memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

konstruksi di Indonesia. Jika terdapat kepastian hukum bagi para pihak dalam 

kegiatan konstruksi maka diharapkan kedudukan pekerja konstruksi dengan 

pengusaha konstruksi dapat seimbang. 
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Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi pekerjaan konstruksi memiliki 2 (dua) klasifikasi yaitu 

bangunan gedung dan bangunan sipil. Pembangunan perumahan merupakan bagian 

dari klasifikasi bangunan gedung. Dalam kegiatan pembangunan perumahanan, 

maka tinggi dari bangunan merupakan hal yang sangat penting. Perbedaan tinggi 

rumah yang dibangun oleh penyedia jasa konstruksi akan mempengaruhi tingkat 

kesulitan dan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja konstruksi. Semakin tinggi 

bangunan rumah yang dibangun tentu semakin tinggi resiko kecelakaan kerja yang 

dihadapi oleh tenaga kerja konstruksi. Salah satu klasifikasi yang menarik untuk 

peneliti bahas adalah klasifikasi bangunan gedung khususnya pembangunan 

perumahan dengan tinggi 2 (dua) sampai 3 (tiga) lantai. Wilayah pekerjaan 

pembangunan rumah yang akan menjadi objek penelitian berada di wilayah Cikupa.  

Cikupa merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tangerang 

dengan luas wilayah 43,407 Km² dan memiliki 12 (dua belas) desa dan 2 (dua) 

kelurahan.4 Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi 

Banten. Pekerja konstruksi harian lepas, borongan dan waktu tertentu yang berada 

di Provinsi Banten harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS 

sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

 
4 “Kecamatan Cikupa dalam Angka 2019”, 

https://tangerangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/5c7faee765fd20f9baf37dcd/kecamatan -cikupa-

dalam-angka-2019, diunduh 11 Oktober 2019 

https://tangerangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/5c7faee765fd20f9baf37dcd/kecamatan-cikupa-dalam-angka-2019
https://tangerangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/5c7faee765fd20f9baf37dcd/kecamatan-cikupa-dalam-angka-2019
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Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di 

Provinsi Banten, sedangkan untuk pekerja konstruksi tetap berhak mendapatkan 

program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Progran Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) dan 

BPJS Kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan (JK). 

Menurut Kementrian Tenaga Kerja Maruli Apul Hasoloan bahwa setiap hari 

terdapat dua pekerja konstruksi yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Jasa 

konstruksi merupakan bidang pekerjaan yang memberikan angka tertinggi dalam 

kecelakaan kerja yaitu kurang lebih 1.500 tenaga kerja per tahun dan 200 tenaga 

kerja meninggal.5 Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri 

pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan kerja sebesar 157.313 kasus. Kecelakaan 

kerja tersebut terjadi selama tenaga kerja berada di perjalanan menuju tempat kerja, 

di tempat kerja dan perjalan dari tempat kerja.6  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti kegiatan 

pembangunan Cluster Montana yang berada di Jalan Suvarna Sutera Lavon 2 Blok 

E1 dan F1, Tangerang, Cikupa, Banten dan Ruko Sutera 3C No. 3, Alam Sutera, 

Serpong Utara, Tangerang Selatan,  Banten. Cluster Montana adalah salah satu 

kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh PT. Karya Cipta Bangun Mandiri sebagai 

 
5 “Kecelakaan Kerja Sektor Industri Konstruksi Paling Tinggi”, 

https://beritagar.id/artikel/berita/kecelakaan-kerja-sektor-konstruksi-paling-tinggi, diakses 30 

September 2019  
6 “Sepanjang 2018 Kemenaker Catat Terjadi 157.313 Kecelakaan Kerja”, 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190115/12/878723/sepanjang-2018-kemnaker-catat-terjadi-

157.313-kecelakaan-kerja, diakses 11 Oktober 2019 

https://beritagar.id/artikel/berita/kecelakaan-kerja-sektor-konstruksi-paling-tinggi
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190115/12/878723/sepanjang-2018-kemnaker-catat-terjadi-157.313-kecelakaan-kerja
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190115/12/878723/sepanjang-2018-kemnaker-catat-terjadi-157.313-kecelakaan-kerja
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penyedia jasa konstruksi dan PT. Indonic Tangerang Investment sebagai pengguna 

jasa konstruksi. Penelitian ini diberi judul “SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PEKERJAAN 

KONSTRUKSI PADA PEMBANGUNAN CLUSTER MONTANA DI CIKUPA 

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pekerjaan konstruksi bagi 

pekerja konstruksi pada pembangunan Cluster Montana di Cikupa? 

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika 

perlindungan hukum atas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) pekerjaan konstruksi bagi pekerja konstruksi pada 

pembangunan Cluster Montana di Cikupa tidak terlaksana? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:  

1.3.1 Tujuan Umum 
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Mengetahui implementasi perlindungan hukum atas Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pekerjaan 

konstruksi bagi pekerja konstruksi pada pembangunan Cluster 

Montana di Cikupa. Tujuan umum yang lain adalah menganalisis 

tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika 

perlindungan hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) pekerjaan konstruksi bagi pekerja konstruksi pada 

pembangunan Cluster Montana di Cikupa tidak terlaksana. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Selain adanya tujuan umum dari penelitian ini, maka tujuan 

khusus dibuatnya penelitian ini adalah untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Starata 

Satu di Universitas Pelita Harapan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa dan mahasiswi tertutama Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Memberikan 

manfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai implementasi perlindungan hukum atas SMK3 pekerjaan 

konstruksi bagi pekerja konstruksi pada pembangunan Cluster Montana 
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di Cikupa dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

SMK3 pekerjaan konstruksi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pekerja konstruksi untuk mengetahui dan 

memahami perlindungan hukum yang harus didapatkan mengenai 

SMK3 konstruksi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ahli hukum sebagai masukan 

dan bahan pertimbangan untuk menyusun aturan hukum, sehingga 

dapat meningkatkan implementasi perlindungan hukum atas SMK3 

pekerjaan konstruksi bagi pekerja konstruksi pada pembangunan 

Cluster Montana di Cikupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat praktis berupa gambaran sebenarnya atas 

implementasi perlindungan hukum atas SMK3 pekerjaan konstruksi 

bagi pekerja konstruksi pada pembangunan Cluster Montana di Cikupa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi penjelasan singkat mengenai topik 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu implementasi 

perlindungan hukum atas SMK3 pekerjaan konstruksi bagi 
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pekerja konstruksi di pada pembangunan Cluster Montana di 

Cikupa. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan 

sistematika penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, dibagi menjadi dua bagian yaitu landasan 

teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi teori-teori 

yang berhubungan dengan topik penelitian dan rumusan 

masalah. Landasan konseptual menguraikan konsep dasar yang 

digunakan untuk membahas dan menganalisis topik penelitian 

yang sesuai dengan rumusan masalah.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini, berisi metode penelitian yang digunakan 

peneliti untuk menyusun tugas akhir ini seperti jenis penelitian, 

jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, jenis 

pendekatan dan sifat analisis data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini, menguraikan hasil penelitian yang 

kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh jawaban dari 

rumusan masalah.  
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini, dibagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan merupakan narasi yang disusun secara 

singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Sedangkan saran adalah masukan yang diberikan 

oleh peneliti terhadap SMK3 pekerjaan konstruksi bagi pekerja 

konstruksi, sehingga diharapkan adanya peningkatan 

perlindungan bagi pekerja konstruksi di pada pembangunan 

Cluster Montana di Cikupa dan peningkatan peran pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja 

konstruksi mengenai SMK3 konstruksi. 

 


