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Abstrak 

Pembangunan mall di kota kota besar seperti di kota semarang cukup pesat, sehingga keadan 
tersebut sangat membantu sebuah kota dalam mengembangkan pembangunan kotanya. 
Keberadaan mall tentunya membutuhkan banyak pekerja yang akan bekerja di mall tersebut 
dan bidang – bidang yang bisa masuk  seperti penjaga toko, secutiy, parking, cleaning service 
dan lain-lain.namun tidak semua pekerja tersebut tidak semua pekerja itu  tidak bisa dingkat 
pekerja tetap mall tersebut. 

Dalam pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja ini 
sangat di perlukan oleh pekerja,karena pekerja tersebut perlu untuk di lindungi sehingga tidak 
ada kecelakaan kerja atau tindakan yang membahayakan pekerja,pekerja yang bekerja di 
basement mall paragon ini adalah pekerja outsourching,dalam mempekerjakan pekerjanya 
pihak outsourching memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja berupa 
jamsostek.jamsostek diberikan kepada pekerja untuk menjamin para pekerja yang bekerja di 
basement mall paragon supaya apabila terjadi kecelakaan kerja yang membahayakan maka 
sudah ada jaminan untuk para pekerja tersebut. 

Metode dalam penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan wawancara 
langsung kepada pekerja yang bekerja dibasement dengan pertanyaan yang di ajukan dan 
metode pendekatan yang dilakukan dengan metode sosioligis yurids yang mana bahwa 
peraturan perundang-undangan  yang menjadi salah satu dasar bentuk hukum.metode ini 
dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya terhadap bagaimana pelaksanaan 
pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja yang di pekerjakan di basement mall 
paragon semarang. 

Dari hasil penelitian yang di lakukan bahwa pekerja yang bekerja di basement mall ini adalah 
pekerja outsourching yang mana pihak paragon bekerjasama dengan pihak outsourching 
dalam mempekerjakan pekerja di basement mall paragon semarang ini,pihak paragon 
mengalihkan pekerjan ini kepada pihak outsourching.hubungan hukum antara perusahaan  
outsourcing dengan perusahaan paragon mall semarang  timbul setelah kedua belah pihak 
bersepakat dan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Dari pembahasan yang di lakukan 
dengan pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja yang di 
pekerjakan di basement mall ini muncul hambatan yang menghambat yang mana dalam 
pemberian jaminan, jaminan yang diberikan kepada pekerja hanya jaminan keselamatan dan 
kesehatan saja bagi pekerja yang bekerja di basement mall. Dengan pemberian itu maka 
pekerja merasa kurang adanya perlindungan yang di lakukan oleh perusahaan outsourching 
dalam pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja yang bekerja di 
basement mall 

Untuk keselamatan dan kesehatan pekerja yang bekerja di basement mall ini perlu adanya 
standart yang sangat sesuai dengan aturan sistem keselamatan dan kesehatan pekerja yang 
bekerja karena dalam bekerja itu perlu adanya sebuah perlindungan yang diberikan kepada 
pekerja.Pelaksanaanya juga harus di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur 
guna menghindari adanya kecelakaan kerja sehingga tidak mengganggu adanya aktivitas 
pekerja serta tidak merugikan pihak perusahaan serta pekerja 

 

 

Kata kunci: Pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja  
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MOTTO 

1.  Janganlah mengeluh dengan apa yang di hadapi dalam diri kita namun jalani dengan  
suka hati  

2.  Dalam berusaha teruslah melakukan jangan dijadikan sebuah beban yang membuat  
menjadi tak mencapai harapan 
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