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PT. Bintang Rezeki Maju merupakan perusahaan manufaktur. Mesin-mesin dan 
alat yang digunakan untuk proses produksi yaitu: Hoist Crane, Mesin Slitting , 
Baja Ringan, Seng, dan mesin spare part. Sedangkan produk barang jadi yang 
dihasilkan antara lain: Seng Starroof, Classic, Hoki, Deck, Gelombang, Baja 
Ringan, Canal, Furing, dan Ring. 
 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan empiris 
bersumber dari data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data 
yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi. Penulis dapat mengummpulkan, menyusun dan mengimpretasikan 
serta menganalisis data untuk kemudian memberikan keterangan serta menarik 
kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, bisa 
diambil beberapa kesimpulan dan selanjutnya digunakan sebagai saran berupa 
bahan masukan yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan. 
 
Dalam siklus  produksinya, setiap bahan baku diproses sesuai kebutuhan dengan 
target produksi yang harus dicapai. Praktek dilapangan dapat terjadi bahaya 
kesehatan pada proses slitting bahan baku dan proses produksinya yang 
menggunakan bahan baku sejenis logam yang sangat tipis dan bahaya kecelakaan 
kerja, menimbulkan debu dan kecelakaan kerja seperti terkena sayatan dari bahan 
logam tersebut. Perlu adanya pengawasan, kesadaran diri individu atau pekerja 
dan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 
 
Dari masalah tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan 
perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada sebuah 
perusahaan menjadikan pengendalian manajemen dalam mengawasi keselamatan 
dan kesehatan kerja dan juga  sebagai kelancaran produksi PT. Bintang Rezeki 
Maju. Perlindungan hukum bagi pencari keadilan sangat berhubungan erat dengan 
perlindungan Hak Asasi Manusia dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. 
 
Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K3) 
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