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Abstract 
The research investigaed the implementation of the management system of Job Safety & 
Healthy (SMK3) at PT. Koprima Shandy Sejahtera (KSJ). The purpose of the 
implementation of the management system of Job Sajeo & Healthy (SMK3) is to help 
company increase the productivity of their labor. The risk of accident at job and the health 
of labor effect the productivity of companies.Using descriptive method and based on the 
primary &a the research found that most of the accident at work is due to human error for 
example the worker do not obey the safety job rules (K3) by ignoring to use the selfprotect 
equipment provided by company and labor also tend to have low level of understanding in 
sajkty work. Investigation ofthe implementation of SMK3 at company is one way to predict 
accidents at work and a m l p e  the cause of accidents and as a result is a better working 
sa&& Professional and continuous implementation of SMK3 will result in a safe, eflcient, 
producfive working cortdition and it can control and reduce the risk of accident at work 

Key wonk SMK3, accidents at work, labor performance, working +em. 

1. PErnAJnILUAN 

Perusahaan-perusahaan pada bidang konstruksi bangunan mempakan salah satu 

yang b e r p e ~ p u h  besar dalam mendukung perkembangan pembangunan di Indonesia. 

Dengan banyaknya perusahaan-pei-usahaan konstruksi yang bersaing ketat untuk membuat 

suatu proyek akan menyebabkan adanya persaingan, sehingga penrsahaan harus mampu 

untuk meningicatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya. Untuk menyikapi ha1 tersebut 

perusahaan dituntut agar dapat lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja para 

.karyawan, agar mereka dapat mampu mewujudkan tujuan tersebut. Karyawan merupakan 

asset yang terpenting bagi perusahaan, sehingga perusahaan juga hams bempaya untuk lebih 

meningkatkan keselamatan para pekerjanya. Hal ini dapat tenvujud apabila perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang 

diharapkan akan mengurangi tingkat kecelakaan pada tempat kerja, yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi pemsahaan baik dari sisi tenaga kerja maupun dari aset 

perusahaan lainnya. 

Tenaga kerja sebagai faktor yang menentukan bagi perusahaan, dalam 

melaksanakan pekerjaannya tenaga kerja ini akan menghadapi ancaman bagi 

keselamatan.dan kesehatannya yang datang dari pelaksanaan tugas tersebut. Apabila 

kesehatan d+n keselamatannya tidak terjamin akan mempengaruhi jalannya proses 



produksi, karena kecelakaan kerja akan menyebabkan terhambatnya proses produksi 

dalam menghasilkan barang dan jasa. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di 

lingkungan kerja tersebut perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pimpinan 

perusahaan karena kecelakaan yang terjadi akan mengakibatkan kemgian baik bagi 

karyawan maupun bagi perusahaan tempat bekerja. Kerugian bagi perusahaan 

adalah tidak berjalannya kegiatan produksi sehingga akan menimbulkan kerugian 

biaya yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu dengan adanya Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diharapkan untuk jangka panjang akan 

menguntungkan bagi perusahaan. 
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Beberapa masalah yang hams dihadapi oleh PT. Koprima Shandy Sejahtera 

(KSS) diantaranya sebagai berikut : 1). adanya pekerja yang masih melanggar 

peraturan K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 2) Adanya pekerja yang tidak 

memahami kebijaksanaan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan dalam 

ha1 penggunaan alat pelindung diri. 3). Adanya sarana yang sudah disediakan oleh 

perusahaan tidak pernah dijagafdirawat dengan baik oleh pekerja. 4) Adanya pekerja 

yang mempunyai keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaanya. 

Selanjutnya dengan meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor 

kegiatan seringkali berakibat pada tingginya resiko yang akan mengancam 

keselamatan, kesehatan dan kesejahkraan karyawan. Perusahaan tidak hanya 

menerapkan K3 saja untuk mensejahterakan para karyawannya, juga perusahaan 

perlu upaya pen'kgkatan perlindungan karyawan. Perlindungan ini baik bagi yang 

mdakukan pekegaan dalarn hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang 

dilakukan melalui Jarninan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Karena melalui 

program ini diharapkan dapat memberikan ketenangan keja dan dampak positif 

terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. 

Berdasarkan uraian diatas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja yang baik akan membantu perusahaan dalarn menangani karyawan dengan 

cepat dan tepat, selain itu juga dapat mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi 

terjadinya kecdakaan kerja baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam 

bekerja, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan karyawan. Berdasarkan berbagai 

permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yang ,berkaitan dengan PT Koprima Shandy Sejahtera Kontraktor, yaitu 



perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruki- yang menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMM). sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan SMK3 pada proyek pembangunan Rumah Toko 

(Ruko) Cirebon di P.T. Koprima Shandy Sejahtera Kontraktor (KSS). 

2. Masalah apa yang dihadapi perusahaan pada penerapan SMK3 dan bagaimana 

solusi masalah yang dihadapi perusahaan pada penerapan SMK3 tersebut. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengembangkan secara 

empirik. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

pada proyek pembangunan Rumah Toko (Ruko) Cirebon di P.T. Koprima Shandy 
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Sejahtera ~ontrakior  (KSS) yang dijabarkan dalam : 

1 Untuk mengetahui penerapan SMK3 pada proyek pembangunan Rumah Toko 

(Ruko) Cirebon di P.T. Koprima Shandy Sejahtera Kontraktor (KSS). 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi perusahaan pada penerapan 

SMK3 dan solusi dari masalah yang dihadapi perusahaan pada penerapan SMK3 

tersebut. 

2. TINJAUAN TEORI 

2.1 Pengertian SMK3 

Selanjutnya pemahaman SMK3 yang dikemukakan dalam perusahaan 

diharapkan dapat menjarnin keselamatan dan kesehatan ice rja karyawan, sehingga 

dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada perusahaan. Disinilah 

keberadaan suatu perusahaan sangat dituntut untuk dapat memperhatikan 

kesejahteraan para karyawan atau para tenaga kerjanya, karena dengan adanya 

kesejahteraan tersebut maka para karyawan atau tenaga kerja dapat bekerja dengan 

loyal untuk perusahaan. Istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja( SMK3) diartikan secara beragam, definisi dari Kode praktis ILO (1 997:15), " 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah struktur, tanggung 

jawab, praktek dan prosedur sumberdaya perusahaan untuk menerapkan 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja". 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI (1996:2) adalah: " Bagian dari 

sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, 

perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang 

dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, - pencapaian, pengkajian, dan 



pemeliharaan kebijakan keselam&an dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat 

ke rja yang aman, efisien, dan produktif. 

Sedangkan menurut UU Ketenagakerjaan (2003: 87) dinyatakan bahwa : " 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem 

manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, 

perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumberdaya yang 

dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan 

pemeliharaan kebijakan Keselarnatan dan Kesehatan Kerja dalarn rangka 

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat 

kerja yang aman: efisien dan produktif". I 

Occupational Safety and Health Administration OSHA (1989:67) 

menyatakan bahwa Sistem Manajemen Keselarnatan dan Kesehatan Kerja 

didefinisikan sebagai: 

" A system is an establish arrangement of components that work together to 
attain a certain objective, in this case to prevent injuries and illnesses in the 
workplace- Within a system, all parts are interconnected and aflect each other''. 

> Kesejahteraan karyawan . 

Pengettian atau tenaga kerja dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari 

kenyamanan tempat bekerja, fasilitas yang cukup, jaminan sosial, tunjangan 

kecelakaan dan lain sebagainya. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa seperti kontraktor property yang harus dapat 

meminimalisasikan tingkat kecelakaan, karena kecelakaan merupakan suatu 

kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dikehendaki yang dapat 

mengacaukan serta menghambat proses suatu aktivitas yang telah diatur oleh 

perusahaan. 

P Kecelakaan Kerja 

Pengertian kecelakaan kerja menurut Hammer (2001) adalah: " Kejadian 

yang tak terduga dan tidak diharapkan". Tidak terduga karena dibelakang peristiwa 

tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. 

Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian materiil ataupun 

penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling fatal. 

Kecelakaan dapat mengakibatkan dampak buruk bagi perusahaan maupun 

karyawan, dampak tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yaitu 



tidak berjalannya kegiatan produksi sehingga akan nienimbulkan biaya yang lebih 

besar lagi. Sedangkan bagi karyawan akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan 

juga akan mengakibatkan kematian. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan 

produktivitas karyawan menurun sehingga karyawan tidak efektif dan efisien dan 

mengakibatkan tujuan perusahaan terhambat. 

3 Kesehatan Kerja 

Menurut Suma'mur kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu 

kesehatankedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat 

pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun 
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sosial dengan &aha preventif atau kuratif terhadap penyakitl gangguan kesehatan 

yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit 

umum. Tujuan kesehatan kerja yaitu: 1. Meningkatkan dan memelihara derajat 

kesehatan kerja. 2. Melindungi dan mencegah pekerja dari semua gangguan 

kesehatan akibat lingkungan kerja atau pekerjaannya. 3. Menempatkan pekerja 

sesuai dengan kemampuan fisik, mental dan pendidikan atau ketrampilannya. 4. 

Meningkatkan efisiensi dan produktivkas kerja. 

2.2. Produ ktivitas 

+Menurut Malayu. SP. Hasibuan (2003) , mengemukakan bahwa: 

P r o d u k ~ i t a s  adalah perbandingan antara output dengan input (masukan). Jika 

produktivitas naik hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu- 

bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan 

keterampilan dari karyawan. Oleh karena itu salah satu cara perusahaan untuk 

meningkatkan produktivitas yang tinggi bagi karyawan adalah dengan-menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 

23. Profesional 

Menurut MS. Hidayat (2006: 368), menyebutkan bahwa pengertian 

proksimal sebagai berikut: Orang yang menguasai dan menjalankan profesi tertentu 

dengan penuh tanggung jawab dengan memiliki kejujuran pola prilaku yang 

menjunjung tinggi etika dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat termasuk 

profesional antara lain: guru, tim pengacara, ahli keselamatan d m  kesehatan kerja, 

akuntan, aktris dan olehragawan. 

2.4. Kerangka Pemikiran 



Dalam penerapan SMK3, terdapat beberapa masalah yang hams dihadapi 

oleh per-usahaan diantaranya sebagai berikut : a).Adanya pekerja yang masih 

melanggar peraturan K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan; b).Adanya peke j a  

yang tidak memahami kebijaksanaan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh 

perusahaan; c). Sarana yang sudah disediakan oleh perusahaan tidak pernah 

dijagddirawat dengan baik oleh pekerja. 

Keselamatan kerja juga mengupayakan agar resiko bahaya dapat 

diminimalisasi melalui teknologi pengendalian terhadap lingkungan atau tempat 

kerja serta upaya mencegah dan melindungi karyawan agar terhindar dari dampak 
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negatif dalam .melaksanakan pekerjaan. Keselamatan kerja diatur dalam Undang- 

undang No. 1 tahun 1970 yang ruang lingkupnya berhubungan dengan mesin, 

landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, serta cara mencegah terjadinya 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, memberikan perlindungan kepada sumber- 

sumber prbduksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi d m  produktivitas ke ja.  

Kesehatan kerja memiliki peranan yang sangat penting bagi karyawan dalam 

menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani dan baik fisik maupun mental, 

sehingga dengan kondisi badan yang sehat maka karyawan dapat bekerja dengan 

baik sehingga aktivi tas akan berjalan dengan lancar. Banyak kejadian kecelakaan 

dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang dapat dijadikan pelajaran dan 

pengetahuan, bagaimana pentingnya pelaksanaan proyek melaksanakan hal-ha1 yang 

berkaitan dengan K3 .. 
Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3 dan untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi, maka perusahaan dapat melakukan audit melalui badan 

audit yang ditunjuk pemerintah (eksternal) ataupun dilakukan oleh perusahaan 

sendiri (internal). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis " Jika Penerapan 

Sistem Manajemen Keselarnatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) professional dan 

berkesinambungan, akan tercipta tempat kerja yang aman, efisien, produktif dapat 

mengurangi dan mengendalikan resiko bahaya kecelakaan kerja." 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini didesain sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran dan informasi mengenai pengaruh penerapan SMK3 pada 



perusahaan PT. KSS dalam meningkatkan produktivitas karyawan melalui 

penerapan Keselamatan Kerja dan Keseha~m-  kerja. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Moh. Nazir (2005:54), 

pengertian mengenai metode deskriptif yaitu: 

"Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa yang 

sekarang." Pelaksanaannya menggunakan metode survai dengan participative 

research, yaitu metode yang menekankan pada perolehan data dengan pertanyaan 

serta menganalisis jawabannya (Emory, 1996: 287). Survai dimaksud adalah survai 
I 

dengan membaksi pada sampel, informasi diperoleh dari sebagian populasi dan 

dilakukan pada Proyek Pembangunan Rumah Toko (Ruko) di P.T. KSS. 

3.1. Operasionalisasi Varia be1 

Dalam penelitian ini, terdapat satu variable penelitian. Variabel penelitian 

yang dimaksud adalah (SMK3), dengan dimensi keselamatan kerja dan kesehatan 

kerja. Berikut merupakan tabel dari operasional variable penelitian : 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Sistem 
Manajemen 
Keselamatan 
dan 
Kesehatan 

I Kerja 
(SMK3). 

Konsep 
"Bagian dari sistem ma-najemen secara 
keselu- ruhan yang meliputi struktur 
organisasi, ke-giatan perencanaan, 
tang-gung jawab, pelaksanaan, 
prosedur, proses dan su-mber daya 
yang dibutuh-kan bagi pengembangan 
penerapan, pencapaian pengkajian clan 
pemeli-haraan kebijakan kese-lamatan 
dan kesehatan kerja dalam rangka pe- 
ngendalian resiko yang berkaitan 
dengan kegi-atan ke ja". Gempur 
Santoso (2004;15) 

I 
Catatan digunakan Skala Interval 

Dimensi 
-Keselamatan 
kerja 

Pada dasarnya dalam peneiitian ini, yang menjadi dimensi Sistem 

Indikator 
- Zero Accident 
- Adanya panitia Iorga- 

nisasi yang mengurus K3 
- Pemakaian APD 
- Safety Talk 

-Kesehatan 
Kerja 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah : 

- Bebas penyakit paru, 
bebas otot tulang, kanker, 
gangguan pendengaran, 
penyakit lain-nya akibat 
kerja. 

3.1.1. Keselamatan kerja 

Keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan tanpa 

kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman sehingga dapat 

dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. 
. . 



3.1.2. Kesehatan kerja 

Kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam 

kondisi yang sehat, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki serta bebas 

dari segala macam penyakit. Dalam penelitian ini tidak akan membahas mengenai 

sub - variabel kesehatan kerja, namun akan difokuskan pada sub - variabel 

keselamatan kerja. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut ini: 
I 

3.2.1. Penelitian Lapangan (field research) 

Merupakan upaya pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan 

secara cermat dan sistematik. Metode yang dilaksanakan adalah observasi dengan 

pengamatan peneliti Iangsung dalam objek yang diarnati. Variabel-variabel yang 

akan diamati 'adalah pedoman umum, prosedur teknis dan atribut-atribut yang 

digunakan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan bagi para pekeja di 

lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a.Wawancara 

Merupakan mtode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung 

(berkomunikasi langsung) dengan responden. Pertanyaan yang diajukan bersifat 

bebas dan terbuka, serta responden yang dipilih adalah Safety Oflcer dan Site 

Manager yang mempunyai wewenangdari mampu menjelaskan serta memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan. 

b.Pengamatan (observasi) 

Suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan peninjauan 

langsung ke objek penelitian seperti penelitian secara langsung atas dokumen- 

dokumen s e a  sistem-sisteml cara kerja para tenaga kerja yang ada. 

3.2.2. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian untuk memperoleh landasan teori yang 

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku (literatur), sebagai 

referensi, yang relevan dengan masalah yang ada guna melengkapi data yang 

diperoleh dari pengamatan secara langsung. 



4. HASIL PENELITLAN DAN PEMBAHAsAN ;P..: 

4.1 Penerapan Sistem Manajemen KeseIamatandan Kesehatan Kerja 

(SMK3) pada PT-Koprima Sandhy Sejahtera 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sarana untuk menciptakan 

suasana kerja yang aman, nyaman dan sehat, ramah Iengkungan, sehingga dapat 

mendorong efisiensi dan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan semua pihak baik pada pengusaha maupun pekerja. Pelaksana atau 

peaerapan K3 yang bertujuan untuk melindungi karyawan dan orang lain yang 

b q d a  di tempat kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja s e m  
I 

melindungi ase; perusahaan dan lingkungannya dari kemungkinan kerusakan, dan 

dan kejatuhan perkakas, kebakaran serta resiko lainnya bagi pemsahaan. Untuk 

meminimalkan PT.KSS menetapkan aturan umum diberlakukan pada perusahaan. 

4.1.1 Pedoman SMIO yang dilaksanakan di PT.Koprima Shandy Sejahtera 

PT. KSS telah rnembuat Pedoman SMK3 ini yang 'memuat kebijakan K3, 

d a k  dokumen berupa prosedur kerja yang terkait K3 dan instruksi kerja K3, serta 

struktur organisasi K3. Pedoman SMK3 ini dapat digunakan sebagai informasi 

kepada pelanggan dan berbagai pihak yang berkepentingan sehubungan dengan 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. KSS. Pedoman SMK3 ini digunakan sebagai 

bahan pelatihan pegawai PT Koprima Shandy Sejahtera untuk memahami komitmen 

perusahaan dan peranan mereka dalam SMK3. 

4.1.2 Kebijakan K3 

Dalam ha1 Kebijakan K3 ini, ditetapkan untuk mencegah dan menanggulangi 

te jadinya insiden kecelakaan yang merugikan, dalam rangka peningkatan efisiensi 

dan produktifitas perusahaan. Ada beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh PT KSS 

dalam penerapan K3, yang sudah dilaksanakan, dan kebijakan-kebijakan tersebut 

antara lain : 

1. Pimpinan dan seluruh jajaran PT KSS sepakat untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan, kebakaran, ledakan, penyakit akibat kerja, dan gangguan operasi , 

lainnya, serta senantiasa akan : a.Membina dan melaksanakan SMK3. 

b.Mengkomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. c. Meninjau 

kebijakan dan pelaksanaan secara berkala. 2. Perusahaan menunjuk P2K3 untuk 
. . .  

. . 



memastikan terlahnanya SMK3. Dengan demikian berarti PT,. KSS telah 

melaksanakan kebijakan K3, dan rnenunjuk P2K3 untuk melakukan pengawasan 

pelaksanaan. 

4.13 Organisasi K3 di PT KSS 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi K3 Proyek Rumah Toko (Ruko) di P.T. Koprima 

Stiandy Sejahtera Kontraktor WS) 

HEAD I 

OFFICE Team Pengarah (P2K3) 

--------:--------------------------------A------------------------------------------ 

Project Manager 

- - 

] Safety Ofticer I 

Seksi Keselarnatan 
I.  Penanggulangan 

Kebakaran I Seksi Kesehatan 
1 .Perlengkapan P3K 
2.Keadaan darurat 

(Kecelakaan) 

Seksi 
Kebersihan 

Unfuk PT. KSS, Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di . proyek 

berfungsi sebagai Motor Penggerak dan ~oordinasi  Pelaksanaan Program K3 di 

lapangan dan bertugas merencanakan dan memonitor program kerja di lapangan. 

Organisasi K3 di PT.KSS terbentuk pada tahan 2006. Organisasi K3 ini masing- 

masing mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan K3, yaitu : 



1. Team Pengarah (P2K3) . 
I.:;: ,. it;),:&?w yj .;r :.;. .<-... - 5 ,  i.. 

Team ini bertugas ~elambat-lambat~~a~t%~~,bulan 1 kali mengadakan 

pengarahan kepada karyawan KSS maupuri;-rnandor-mandor 1 tenaga kerja sub 

kontraktor di tempat kerja, tentang P2SKSu sehingga diharapkan kemungkinan 

te rjadinya kecelakaan, kebakaran serta potensi bahaya lainnya dapat diminimalkan, 

atau bahkan ditiadakan dan secara berkala P2K3 akan melakukan evaluasi, 

monitoring dan audit pelaksanaan P2K5, di tempat kerja. Pada PT KSS ha1 ini sudah 

berjaian. 

2. Project Manager 

Project Managei sesuai dengan jabatannya bertanggung jawab atas pelahnaa 

proyek secara keseluruhan termasuk di dalamnya factor-faktor P2SK5. 

3. Safety Officer 

Safety Officer bertanggung jawab untuk : a-membuat struktur organisasi K3 proyek. 

b-membuat rencana kerja pelaksanaan K3 untuk suatu masa pr0yek.c. menyiapkan 

rambu-rambu dan slogan-slogan K3 d. melakukan rapat K3 secara rutin atau jika 

sewaktu-waktu diperlukan. PadaPT. KSS ini sudah berjalan baik.. 

> Seksi Keselamatan 

Pada PT KSS seksi ini bertanggung jawab atas keselamatan setiap personil 

yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada proses pelaksanaan 

pekerjaan, dengan melakukan tindakan antara lain : 

Memasang rarnbu pengarnan pada lubang galian tanah, lubang void, lubang pit dan 

core lift dan pada tempat-tempat di mana orang-orang berpotensi untuk terperosok. 

Pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaan di tempat ketinggian telah 

menggunakan safety belt, dan perancah yang digunakan kuat dan memenuhi syarat 

yang ditetapkan. 

Untuk pekerjaan di dalam ruang-ruang tertutup (misalnya ground tank) 

terdapat atau terpasang sarana ventilasi yang cukup memadai unt& rnenghindari 

potensi terjadinya pekerja kekurangan 02, dan untuk pekerjaan listrik setiap 

sambungan kabel-kabel listrik telah terisolasi dan tersambung dengan baik dan 

sempurna, untuk menghindari terjadinya pekerja tersengat aliran listrik. 

> Seksi Kesehatan 

Pada PT KSS seksi ini bertanggung jawab atas kesehatan setiap tenaga kerja 

dan memastikan tidak ada pekerja yang menderita sakit akibat kerja di tempat kerja 



dengan mdakukan tindakan: Memastikan bahwa seluruh areal kerja mendapatkan 

penmngan dengan baik dan cukup, ventiiasi baik dan cukup pada seluruh ruangan 

tertutup apabila pada ruangan sedang ada peke rjaan. Di tempat kerja selalu tersedia 

perlengkapan P3K untuk antisipasi terjadinya kecelakaan kecil, tersedia APD yang 

sesuai dan dengan, jumlah yang mencukupi. 

P Seksi Kebersihan 

Pada PT KSS seksi ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap kebersihan, 

kerapian dan ketersediannya semua sarana umum, antara lain: Jalan masuk ; Jalan 

dalam proyek; Tempat ibadah staf dan tukang ;Tempat istirahat tukang ; WC 1 

Kamar mandi ,staf dan tukang ;Lapangan; Kantor; Area gudang peralatafi dan 

gudang material. Untuk PT. KSS sudah dilaksanakan dengan baik. 

P Seksi Keamanan 

Pada PT KSS seksi ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap: Identifikasi 

kartu pengenal. Pengarnanan material atau alat yang mudah dicuri. Melakukan 

patroli keliling proyek. Memastikan setiap tenaga kerjalstafltamu yang memasuki 

area proyek memakai helm. Mengambil tindakan jika ada hal-ha1 yang dianggap 

mencurigakan. Mengecek pagar keliling proyek sehingga dapat dicegah 

kemungkinan pencuian. 

4.1.4 Peraturan dan Tata tertib K3 

Pada PT KSS ini sudah dilaksanakan yaitu penerapan SMK3 pada proyek 

Pembangunan Ruko, terdapat beberapa peraturan dan tata tertib K3 yang hams 

dilaksanakan oleh setiap staf dan karyawan sebagai berikut: a).Berdoa sebelurn 

bekerja, badan kondisi sehat. b). Memakai APD yang diwaj i bkan. c).Berpakaian 

sopan dan rapi. d). Memeriksa tempat kerja, peralatan kerja, pastikan dblarn kondisi 

aman. e).Dilarang merokok, berganda dan memaksakan diri pada waktu bekerja. 

Hati-hati clan waspada dalam bekerja. f). Dilarang memakai api, memasuki lokasi 

berbahaya kecuali ada izin. g). Menjaga kebersihan dan kerapian lokasi kerja. h). 

Mentaati dan memperhatikan semua peraturan dan petunjuk K3. 

4.1.5. Kesehatan kerja 

Adapun untuk Kesehatan kerja penanggulangan pernasalahan adalah suatu 

usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam kondisi yang sehat, sehingga 



dapat mencapai tujuan yang dikehendaki sem~:@b&',dari segala macam penyakit. 

Pengendalian melalui (UU.no.23 tahun -1992bf&i'&n$- kesehatan) , pengendalian 

administrasil organisasi {pengaturn tentang j=.'.kerja, lembur dan shift, safety 

keselamatan kerja), pengendalian secara tel&i"s:(subi'Stitusi dari bahan kinia atau alat 

kerja/proses kerja), perbaikan sistem ventilasi danklain-lain. Pengendalian melalui 

jalur kesehatan pada PT. KSS telah dilaksanakan cukup baik.. 

4.1.6 Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen Keselarnatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Koprima Shandy Sejahtera. 
I 

Untuk PT. KSS salah satu usaha perusahaan untuk mengurangi angka resiko 

kecelakaan kerja adalah : 

a. Penerapan Rambu- Rambu Peringatan 

Rambu peri.ngatan K3 dan tanda pintu darurat hams dipasang sesuai instruksi kerja 

Kesiapan untuk menangani keadaan damrat. Tenaga kerja mendapatkan penjelasan 

dan pelatihan instruksi kerja keadaan darurat. Petugas penanganan keadaan darurat 

diberikan pelatihan khusus. Alat dan sistem keadaan darurat diperiksa, diuji dan 

- dipelihara secara berkala. 

b. Penggunaan Perlengkapan Pelindung Tubuh 

Usaha lain yang dilakukan PT KSS untuk ~nengurangi angka resiko pada 

kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan pelindung diri yang efektif dan 

menuruti standar pekerja di lapangan. Perlengkapan pelindung diri yang disediakan 

perusahaan diantaranya sebagai berikut :Semua pekerja, karyawan dan tamu hams 

mengenakan topi pengaman (helmet) dan sepatu pengaman pada saat berada di 

tempat lokasi. Memakai seragam dan tanda pengenal dan Sarung tangan untuk 

benda keras (untuk tukang las diwajibkan). Alat pelindung pernapasan), Alat 

peiindung telinga, kacamata pelindung debu dan helm las. 

c. Bekerja di tempat Tinggi dan Lalu Lintas Padat 

Pada PT KSS dalam pelaksanaan pekerjaan di tempat ketinggian (lebih dari dua 

meter), -yang dimungkinkan terjadinya bahaya kecelakaan kerja, yang hams 

diperhatikan dan dilaksanakan: Pekerja yang melakukan pekerjaan ditempat tinggi 

haruslah dipastikan dalam keadaan sehat. Menggunakan perancah atau tangga besi 

permanen dilengkapi APD sesuai (safity belt) untuk menjamin agar tidak tejatuh. 



Lokasi proyek Pembartgunan Ruko Cirebon , berada pada jalur lalu lintas yang 

padat. Upaya yang dilakukan adalah : Memasang rambu "Awas ada proyek", "Harap 

Hatidhati". Pada lokasi berlangsungnya proyek , harus dipasang pagar keliling 

seluruh lokasi proyek. yang dilengkapi dengan light hand atau bendera serta alat 
. . 

komunikasi, dan warning light pada ujung atap pos, dan lampu penerangan untuk 

keamanan malam hari. 

d. Kriteria Dalam Pembuatan Rarnbu-rambu Peringatan 

PT KSS dalam pembuatan rambu-rarnbu peringatan memperhatikan 

beberapa kriteria yang digunakan sebagai berikut : a.Rambu- rambu peringatan 
I 

disini adalah *tulisan dan gambar atau simbol yang memuat peraturan-peraturan, 

peringatan, larangan, himbauan. b.Rambu-rambu hams mudah dibaca pada jarak 

pandang yang cukup dan dipahami (komunikatif) oleh semua kalangan yang terlibat 

dalam proyek. c.Jenis rambu, bahan pembentuk, tipe dan ukuran tulisan, bahasa, 

jenis simbol yang digunakan atau gambar, warna, disesuaikan kondisi proyek. 

Ketentuan ini sudah dilaksanakan di PTKoprima Shandy Sejahtera. 

e. Kebersihan dan Kerapian (House keeping) 

PT KSS'kebersihan dan kerapian merupakan salah satu upaya dalam 

penerapan SMK3. Upaya-upaya tersebut antara lain : a.Diusahakan setiap selesai 

pekerjaan rutin melakukan kebersihan di daerah kerja..b.Kebersihan dan kerapian 

aitempat kerja harus dijaga, alat-alat keja tidak merintangi atau menimbulkan 

kecelakaan. c. Semua areal sisi iantai yang terbuka, lubang yang terbuka, galian dan 

lubang yang berbahaya hams diberi pagar atau tutup pengaman yang kuat. 

f. Kelvajiban dan Hak Tenaga-Kerja 

Beberapa kewajiban dan hak yang hams dilaksanakan oleh seluruh staf dan 

pekeja, antara lain : Mernberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai 

'Pengawas / Ahli K3. Memakai alat-alat pelindung diri. Mentaati syarat-syarat K3 

yang diwajibkan. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat K3 yang 

diwajibkan. Menyatakan keberatan pekerjaan dimana syarat K3 dan APD tidak 

menjamin keselamatannya. Pada PT. KSS ha1 ini sudah dilaksanakan. 

g. Promosi Keselamatan Kerja 

Promosi keselamatan kerja pada PT. Koprima. Shandy Sejahtera Kontraktor 

melalui safery talk yang dilakukan setiap hari sabtu jam 08.00, demo kebakaran, 

spanduk-spanduk, poster dan tanda larangan sebagai peringatan bahaya yang dapat 



terjadi pada tempat kerja. Fungsi dari poster dan+ tan& larangan tersebut adalah 

mengingatkan pekerja akan bahaya-bahaya yang &pat terjadi pada tempat ke j a  dan 

karyawan terhindar bahaya, hati-hati, aman dalam melakukan pekerjaannya. 

h. Prosedur Penanggulangan Kecelakaan dengan Korban Luka Ringan 1 Luka 

Berat dan  Meninggal Dunia ,, . 

Sebelum membahas prosedur penanganan kecelakaan dan meninggal dunia, 

ada beberapa sarana pertolongan pertama yang sudah tersedia di PT. KSS, 

diantaranya yaitu : Terdapat kotak P3 pada kantor K3. Terdapat personil yang 

ditunjuk sebagai petugas K3. Tersedia kendaraan yang selalu siap untuk 

mengangkut o d n g  yang cedera ke rumah sakit. Laporan kecelakaan kerj: hams 

segera dilaporkan kepada petugas K3 secepat mungkin. Proyek harus menyediakan 

sarana peiayanan kesehatan. 

Prosedur Penanggulangan Kecelakaan dengan Korban Luka Ringan 1 Berat 

Untuk PT.KSS berikut ini merupakan prosedur atau langkah - langkah yang 

hams dilakukan oleh perusahaan dalam menangani masalah kecelakaan ringan : 

a.Petugas K3 segera rnelapor ke Project Manager dan memeriksa kondisi korban 

b.Petugas K3 memutuskan apakah korban perlu dibawa ke Rumah Sakit atau tidak 

c.Apabila perlu (terjadi luka berat) petugas membawa korban ke Rumah Sakit untuk 

pengobatan lebih lanjut. Apabila tidak perlu (terjadi luka ringan) petugas 

memberikan pengobatan P3K. Project Manager lapor ke Jamsostek. Pihak 

Jamsostek memberikan santunan kepada korban. Proses Penyembuhan. 

Prosedur Penanggulangan Kecelakaan dengan Korban Meninggal Dunia 

Apabila terdapat korban meninggal dunia, maka prosedur yang hams dilewati adalah 

: Petugas K3 segera melapor ke Project Manager dan memberikan kabar kepada 

keluarga korban. Site Manager membawa korban ke RS dan pihak RS membuat - 

visurn; kemudian Project Manager membuat dan mengirim laporan ke Jamsostek 

dan polisi. Pihak Jamsostek memberikan santunan kepada keluarga korban. 

Kemudian jenasah korban dimakamkan 

4.1.7. Pencegahan dan  Pengendalian Kebakaran 

Untuk mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran di lingkungan ke rja 

PT.Koprima Shandy Sejahtera Kontraktor terdapat peringatan rawan kebakaran dan 



tanda larangan untuk membawa sumber api seperti merokok dan menyalakan korek 

api. Perusahaan telah menyediakan tempat untuk merokok yang diperuntukkan bagi 

karyawan yang ingin merokok. 

Kebakaran dapat terjadi karena adanya bahan material yang mudah terbakar dan 

panas. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, unsur tersebut hams dikendalikan. 

Bahan-bahan yang harus dapat dijauhkan dari sumber panas atau penyebab 

terjadinya kebakaran, diantaranya : Listrik; Rokok; Adanya material yang biasa 

terbakar. Adanya panas yang melampaui titik batas. Proses kimia; Kompressi; 

Energi rnekanik. Jadi, apabila bekerja dengan bahan-bahan mudah terbakar maka di 

sekitar pekerjaan tersebut tidak boleh ada sumber-surnber panas seperti diatas: 

4.1.8 Pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan d a n  Kesehatan 

Kerja 

Untuk PT.KSS Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) yang dilakukan secara kesefuruhan didokumentasikan dalam 

pedoman SMK3 i~ i ,  yang disusun secara rinci dan luwes. Salah satu upaya 

pendokurnentasian SMK3 adalah dengan rnelak~ikan audit internal yang 

dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Kegiatan audit intemal ini bertujuan untuk 

mengevaluasi efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan - dan Kesehatan Kerja 

fSMK3), prosedur dan instruksi kerja yang didokumentasikan. 

Audit Internal Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

PT-KSS dalam penerapan SMK3 selain dengan menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) maka harus dilaksanakan audit internal agar dapat 

meminimalisasikan bahaya yang dapat terjadi, berikut ini adalah prosedur audit 

internal : Frekuensi pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) dilaksanakan berdasarkan : Tingkat resiko bahaya, tingkat 

resiko tinggi dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Tingkat resiko sedang dan 

rendah minimal 1 kali dalam setahun. 

Sedangkan untuk kegiatan pengawasan dan pengukuran kinerja, dijabarkan 

seperti di bawah ini : Organisasi menetapkan prosedur inspeksi pelaksanaan K3 

sebagai pedoman dalam melaksanaan inspeksi K3. Inspeksi K3 dilakukan secara 

berkala untuk memonitor kondisi ketidaksesuaian K3 di lingkungan kerja. 



Contoh alat ukur SMK3 untuk rnengetahui jumlah kecelakaan kerja yang terjadi 

dengan menggunakan tabel statistik seperti dibawah ini: 

Tabel 2. 

Keterangan: Statistik K d a k a a n  Kerja Periode Juli sd.Desember 2007 

Meninggal 1 -  . 1 - 1  - I  - I 
Sumber : PT Koprima Shandy Sejahtera Kontraktor 

Dari tabel statistik di atas'dapat diuraikan sebagai berikut : a.Dari bulan Juli 2007 

sampai dengan Desember 2007, jumlah kecelakaan dengan korban meninggal = 0 

(nol), berarti target Sasaran Penerapan SMK310HSAS 1 800: 1999 dengan target 

jumlah kecelakaan meninggal = 0 masih tercapai. b. Jumlah kecelakaan Berat dari 

bulan Juli s/d bulan Desember 2007 = 0 .c. Jumlah kecelakaan ringan dari bulan Juli 

sld bulan Desember 2007 = 8 orang, atau rata-rata = 1 kecelakaan I 1 bulan. 

4.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SM.3)  

Pada PT. KSS untuk mengatasi masalah yang munczll dalam penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja bagi pekeja yang dalam ha1 ini 

banyak para pekeda yang lebih mementingkan pekerjaannya dengan 

mengesampingkan keselamatannya adalah : 

Adanya pekerja yang masih melanggar peraturan K3 yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Adanya pekerja yang tidak memahami kebijaksanaan keselamatan 

kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Sarana yang sudah disediakan oleh 

perusahaan tidak pernah dijagddirawat dengan baik oleh pekerja. 

Permasalahan Kesehatan kerja 

Pada PT KSS Kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan dalam kondisi yang sehat, sehingga dapat mencapai tujuan yang 

dikehendaki ser4a bebas dari segala rnacam penyakit.. Pengendalian dilakukan 

melalui ( UU.no.23 tahun 1992 tentang kesehatan) , pengendalian melalui 

administrasg organisasi (pengaturan tentan jam kerja, lembui dan. shift, safety 

prosedur keselamatan kerja), pengendalian secara teknis (substitusi dari bahan kinia 



atau alat kerjalproses kerja), perbaikan sistem ventilasi dan lain-lain, pengendalian 

meialui jalur kesehatan (pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan 

khusus), pada PT KSS telah dilaksanakan dengan cukup baik.. 

4.3. Solusi Masalah yang Dihadapi Perusahaan Dalam Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) 

Pada PT. KSS menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan 

SMK3, terdapat beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. sebagai 

berikut : a). Dari pihak IS3 langsung menegur pada setiap pekerja yang melanggar K3. 

b). Dengan memperkerjakan karyawan sesuai dengan keahliannya masin'g-masing 

serta lebih mensosialisasikan kebijakan K3, dengan melakukan safety morning talk 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran K3, monitoring APD, monitoring 

jumlah pekerja, peningkatan disiplin. 

Dalam safety morning talk para pekerja dapat menyampaikan pendapatnya 

sehingga perusahaan mengetahui apa yang diinginkan oleh para pekerja. c). 

Memberikan sanksi kepada karyawan bila sarana tidak dijaga dan dirawat dengan 

baik. d). Dengan memberikan pelatihan bagi para karyawan mengenai prosedur kerja 

yang diterapkan oleh perusahaan, meningkatkan pengetahuan karyawan akan bahaya 

peke jaan Dengan di laksanakannya SMK3 maka resi ko kecelakaan kerj a menjadi 

berkurang, sehingga produktivitas karyawan meningkat. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil pembahasan dalarn penelitian yang dilakukan dapat 

diberikan kesimpulan sebagai berikut : 1). PT Koprima Shandy Sejahtera 

Kontraktor telah menerapkan SMK3 dengan baik pada proyek Pembangunan Ruko 

Cirebon dengan cara menetapkan beberapa peraturan, kebijakan, dan prosedur kerja 

pada karyawannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi potensi 

bahaya kecelakaan yang timbul dalam proses kerja. 2). Untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan SMK3 antara lain adanya 

pekerja yang masih melanggar peraturan K3 yang telah ditetapkan maka dilakukan 

dengan mengenakan sanksi bagi karyawan tersebut. Hal ini untuk memberikan 

kedisplinan tinggi bagi karyawan sehingga kenyaman kerja dan terciptanya tempat 

kerja yang aman bagi karyawan dan produktif bagi perusahaan. 3). Sarana yang 



diberikan dan sudah d ised iakan oleh perusahaan harus digunakan seperti adanya 

(APD) bagi para karyawan yang bekerja di tempat berbahaya, tempat yang tinggi 

dan tempat dibawah tanah, serta dalam ruangan tertentu untuk digunakan dengan 

sebaik-baiknya. 

4). Pelaksaanaan program K3 pada PT. KSS yang dilakukan dengan 

memperkerjakan karyawan sesuai dengan keahliannya serta lebih mensosialisasikan 

kebijakan K3 melalui safe@ morning talk untuk meningkatkan kesadaran K3, ini 

secara umum sudah dapat dilaksanakan baik oleh perusahaan. Hal ini terbukti 

dengan rendahnya tingkat kecelakan kerja yang dapat dipantau selama 6' bulan 

terakhir jumjah kecelakaan dengan korban meninggal = 0 (nol) dan jumlah 

kecelakaan berat dari bulan Juli s/d bulan Desember 2007 = 0, dapat dikatakan target 

Sasaran Penerapan SMK3 sudah dilakukan secara profesional dan 

berkesinambungan. Peran dari manajemen PT. KSS berlangsung dengan baik clan 

sesuai dengan yang ditentukan, mulai dari direksi hingga pegawai teknis lapangan 

senantiasa mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 

5). Harnbatan-hambatan yang dihadapi perusahaan pada penera'pan SMK3 antara 

lain: 

a).Masih adanya karyawan yang tidak memenuhi kebijaksanaan keselamatan kerja 

yang ditetapkan perusahaan yaitu dengan mengesampingkan penggunaan alat 

pefindung ke rja. 

b). Adanya karyawan yang tidak memahami p s e d u r  kerja. 

c). Adanya karyawan yang ditempatkan yang tidak sesuai dengan keahliannya. 

6). Solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan 

SMK3 antara lain dengan: 

> Dengan mempekerjakan karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing 

serta menyampaikan atau merealisasikan kebijakan K3. 

3 Bagi Icaryawan dengan menghamskan menjaga agar k d i s i  peralatan tetap 

baik dan aman untuk digunakan. 

> Dengan memberikan pelatihan bagi karyawan mengenai prosedur kerja yang 

diterapkan, serta dengan meningkatkan pengetahuan karyawan. 

> Memberikan sanksi kepada tiap karyawan yang tidak melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan prosedur yang telah ada. -- 



SARAN 

1). Dalam penerapan SMK3 di lingkungan PT-KSS, perusahaan memberikan 

perhatian besar terhadap para karyawannya dengan menyediakan fasilitas K3. 

2). Perlu rnengkomunikasikan kebijakan K3 lebih jelas antara perusahaan dengan 

karyawan agar tercipta suatu pemahaman yang sama diantara keduanya. 

3). Memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang melanggar kebijakan K3 yang 

telah ditetapkan perusahaan. 

4). Melaksanakan . peiatihan dan pengembangan secara rutin dan 

berkesinambungan agar pekerja memahami prosedur kerja yang ditetapkan. 

5). Selalu memeriksa kesehatan setiap pekerja sebelum melakukan gekerjaan, 

sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. 
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