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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1     Gambaran Umum Perusahaan  

PT. DAMAITEX merupakan perusahaan bergerak di bidang 

pengolahan tekstil kain setengah jadi menjadi kain jadi. PT. DAMAITEX 

berdiri di jalan simongan no 100 semarang barat pada tahun 1998 didirikan 

oleh Bapak Mitro. Jumlah karyawan PT. DAMAITEX 139 karyawan pada 

(tahun 2018 bulan juli) terdiri dari bagian marketing, accounting, gudang, 

produksi, teknik, umum dan personalia. Berikut ini struktur organisasi di 

PT. DAMAITEX pada bagan 4.1.1 : 
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Bagan 4.1.1 

Berikut struktur organisasi di PT. DAMAITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : data sekunder, 2018) (Lampiran VII hal b) 
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Perusahaan memiliki proses produksi dari kain setengah jadi menjadi kain 

jadi, hingga kain hasil produksi siap untuk di jual ke konsumen. Berikut proses 

produksi kain :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : data sekunder PT. DAMAITEX, 2018) (Lampiran VII hal a ) 

Bulu kain (singeing process), proses penghilangan kanji (desizing process), 

melalui proses pembersihan komponen penyusun serat berupa lilin (wax), minyak 

bji kapas dll (scouring and bleaching process), penyempurnaan daya serap kain 

(mercerizing process), penarikan lebar kain (setting) sesuai dengan yang

Bakar Bulu Kain 

(singeing process) 

Penghilangan Kanji 

(desizing  proscess) 

Penghilangan Komponen Penyusun Serat : 

Lilin (wax), minyak, biji kapas dll 

(scouring and bleaching process) 

Penarikan Lebar Kain 

(setting) 

Penyempurnaan Daya Serap Kain 

(mercerizing process) 

Proses roll / pelipatan dan Pemberian Plastik 

(Packing) 

Bagan 4.1.2 

Proses Produksi Kain 
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di inginkan pelanggan, setelah di tarik lebar terdapat proses pengerolan atau 

pelipatan, lalu ada proses packing dimana kain diberi plastik dan diikat menjadi 

satu, dan kain tersebut siap di kirim ke pelanggan.
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian adalah 60 karyawan PT.DAMAITEX yang 

terdiri dari divisi produksi sebanyak 30 orang, gudang 15 orang , teknik 12 

orang, umum 3 orang dan ada 2 sumber informasi dari perusahaan yang di 

wakili oleh assistant manager dan kepala bagian personalia. Semua karyawan 

berjenis kelamin laki – laki. Namun, ada perbedaan  meliputi usia,  pendidikan 

terakhir, jabatan, divisi, masa kerja, dan tingkat pendidikan karyawan. Dari 2 

hasil jawaban karyawan (assistant manager dan kepala bagian personalia) dan 

hasil jawaban 60 karyawan lapangan (bagian produksi,  teknik, gudang, dan 

umum) yang digabungkan, serta  hasil observasi peneliti terkait dengan 

pelaksanaan program yang sudah terlaksana di PT. DAMAITEX.   

4.2.1 Gambar responden berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan jabatan. 

Tabel 4.2.1.1 

Gambaran Responden Berdasarkan Usia, Tingkat Pendidikan dan Jabatan 

 

Usia (th) Tingkat 

Pendidikan 

Jabatan Total 

Operator Kepala 

Regu 

Kepala 

Shift 

Kepala 

Bagian 

Assistan 

Manager 

18 – 37 th SLTP 3 0 0 0 0 3 

SMU 39 7 6 2 0 54 

S1 0 0 0 0 1 1 

Total 42 7 6 2 1 58 

38 – 57 th SLTP 0 0 0 1 0 1 

SMU 0 1 0 1 0 2 

D3 0 0 0 1 0 1 

Total 0 1 0 3 0 4 

Total 

Tingkat 

Pendidikan 

SLTP 3 0 0 1 0 4 

SMU 39 8 6 3 0 56 

D3 0 0 0 1 0 1 

S1 0 0 0 0 1 1 

Total 42 8 6 5 1 62 

  (Sumber : data primer diolah,2018) (Lampiran III hal a-c) 

Berdasarkan tabel 4.2.1.1  diatas, sebagian besar 39 (62.9%) responden 

memiliki usia 18 – 37 th dengan pendidikan SMU dan  jabatan karyawan 

lapangan.
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4.2.2 Gambar responden berdasarkan masa kerja, tingkat pendidikan, dan divisi 

 

Berdasarkan penelitian terhadap 62  responden di PT. DAMAITEX. 

Yang di ukur dengan masa kerja adalah lama orang yang bekerja di ukur 

dengan berapa tahun seseorang bekerja di suatu peusahaan, tingkat 

pendidikan adalah tingkat kemampuan yang di ukur berdasarkan jenjang 

pendidikan akademis, divisi adalah bagian kerja seseorang yang disesuaikan 

dengan kompetensi. 

Tabel 4.2.2.1 

 

Gambaran Responden Berdasarkan Masa Kerja, Tingkat Pendidikan dan 

Divisi 

Masa 

Kerja (th) 

Tingkat 

Pendidikan 

Divisi Total 

Produksi Gudang Umum Teknik 

1 – 7 th SLTP 0 2 1 0 3 

 SMU 23 10 1 11 45 

 S1 0 0 0 0 0 

Total  23 12 2 11 48 

8 – 14 th   SMU 7 1 0 1 9 

 D3 0 0 0 0 0 

Total 7 1 0 1 9 

15 – 21 th  SLTP  0 0 1 0 1 

 SMU 0 2 0 0 2 

Total 0 2 1 0 3 

Total 

Tingkat 

Pendidikan 

SLTP 0 2 2 0 4 

SMU 30 13 1 12 56 

D3 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 0 

Total 30 15 3 12 60 

  (Sumber : data primer diolah, 2018) (Lampiran III hal a-c ) 
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Berdasarkan tabel 4.2.1.2 di atas karyawan produksi sebanyak 23 orang 

berpendidikan SMU dengan  masa kerja 1 – 7 th dan karyawan produksi sebanyak 

7 orang berpendidikan SMU, dengan masa kerja 8 – 14 th.  

 

4.3 Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan (K3) merupakan suatu upaya 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. 

Pada penelitian ini,  pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) terkait dengan persepsi karyawan mengenai peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), Standart operasional prosedur kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), upaya pemasangan template kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), 

pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengelola jaminan kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3), alat pelindung diri, sarana monitoring, poliklinik 

dan tenaga medis, fasilitas penunjang kesehatan, dan sanksi khusus. Dapat di  

jelaskan di halaman berikut ini. 
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4.3.1  Ketersediaan Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan pedoman 

aturan yang harus di pahami lalu dilaksanakan supaya suatu proses kerja 

dapat terlaksana dengan aman tanpa ada kendala. Dengan adanya peraturan 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) keamanan untuk diri karyawan sendiri 

dapat selalu terlindungi, dimana karyawan di ajak untuk mematuhi peraturan 

yang sudah di tetapkan oleh perusahaan. 

Setiap perusahaan harus mengupayakan pelaksanaan program kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) yang mengacu pada undang – undang kesehatan 

nomor 36 tahun 2009 dan keselamatan kerja nomor 1 th 1970. Selain itu 

peraturan yang ada di PT. DAMAITEX beberapa menganut  UU 

Ketenagakerjaan dari pihak dinas ketenagakerjaan, UU tersebut juga 

membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja mengenai jaminan – 

jaminan kesehatan maupun keselamatan kerja. Peraturan yang ada di 

perusahaan menganut UU, antara lain (Sumber : data PT. DAMAITEX, 2018) 

1. Nomor 9 th 2016 BAB V (ALAT PELINDUNG DIRI, PERANGKAT 

PELINDUNG JATUH, DAN ANGKUR) Pasal 21- Pasal 30  

2. Nomor 9 th 2016 BAB VIII (SANKSI) pasal 41 (Lampiran XVII hal a ) 

3. Nomor 10 - 11 th 2016 BAB I (KETENTUAN UMUM) Pasal 1 

(PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA 

CARA PEMBERIAN PROGRAM KEMBALI KERJA SERTA 

KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF 

KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA) 

4. Nomor 11 th 2016 BAB II (PELAYANAN KESEHATAN) Pasal 2 – Pasal 

4 

5. Nomor 44 th 2015 BAB 1 (KETENTUAN UMUM) Pasal 1 ayat 1 , 2, dan 

12 (PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN 

KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN) 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 

(MENGENAI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)  

 

Berdasarkan data diatas disampaikan dalam bentuk undang – undang  

,dapat dilihat bahwa perusahaan sudah ada aturan terkait kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3).  

Hal terkait peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) juga di kuatkan 

oleh persepsi perusahaan yang diwakilkan oleh assistant manager (28 Mei 

2018) dan kepala bagian personalia (19 Agustus 2018) sebagai berikut :  

 

Tabel 4.3.1.1 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Ketersediaan Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

(Sumber : data primer diolah, 2018) (Lampiran semua hasil II hal a)  

Berdasarkan tabel 4.3.1.1 dapat dikatakan bahwa perusahaan sudah memiliki 

peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) mengacu undang – undang 

kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan keselamatan kerja nomor 1 th 1970. Yang 

bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) adalah personalia cabang, Tim kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3), serta kepala bagian masing – masing mengetahui manager cabang 

perusahaan untuk di tujukan kepada karyawan supaya karyawan dapat tertib dalam 
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melaksanakan tugas kerjanya. Panitia pelaksanaan program kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) belum sepenuhnya fokus kepada pekerjaannya. Karena 

karyawan pada divisi produksi shift a, b, c, gudang, dan teknik merangkap 

pekerjaannya menjadi tim panitia pelaksana kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

Peraturan – peraturan di atas kemudian disampaikan dalam bentuk pengumuman 

seperti tertera gambar di bawah ini : 

Gambar 4.3.1.1 

Peraturan  PT. DAMAITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dilihat dari peraturan tersebut  maka perusahaan menekankan  setiap 

pekerja wajib menggunakan alat – alat kesehatan/keamanan yang disediakan 

perusahaan (misal: masker, kaca mata pelindung dll), pekerja di larang merokok di 

dalam ruang kerja, dan pekerja dilarang menggunakan Handphone pada saat jam 

kerja, tanpa ijin personalia dan kepala bagian terkait. Peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) tertulis ini tertempel pada papan pengumuman seperti yang 

di munculkan pada gambar halaman berikut ini. 

(Sumber: data PT. DAMAITEX, 2018) (Lampiran VIII hal a-b ) 
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Peraturan tersebut di tempel di papan pengumuman seperti di bawah ini : 

Gambar 4.3.1.2 

Papan Pengumuman  PT. DAMAITEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar tersebut peneliti temukan di papan pengumuman saat melakukan  

observasi (24 Oktober 2018) pada pukul 16.30, peneliti mengamati peraturan 

kesehatan dan keselamatan kerja yang hanya berjumlah 1 itu pun tertempel pada 

papan pengumuman di depan gerbang utama ruang kerja  PT. DAMAITEX, namun 

seperti pada gambar 4.3.1.2  posisi peraturan tersebut kurang terlihat secara jelas 

oleh karyawan, jika terdapat karyawan yang ingin membaca harus mendekat. 

Sehingga membuat peraturan tersebut ada kemungkinan tidak terbaca. Peraturan 

kesehatan dan keselamatan kerja tersedia, tetapi masih perlu disampaikan di papan 

pengumuman dengan tulisan besar atau di tempelkan di setiap ruang kerja. 

Berikut tabel persepsi karyawan menjadi salah satu bukti adanya peraturan 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perusahaan. Dari tabel persepsi tersebut, 

terdapat suatu kesesuaian persepsi yang disampaikan oleh pihak perusahaan dengan 

yang disampaikan oleh karyawan. 

(Lampiran VIII hal c) 
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Tabel 4.3.1.2 

Persepsi Karyawan Tentang Ketersediaan Peraturan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal a) 

Berdasarkan tabel 4.3.1.2 dapat di artikan bahwa karyawan tambah dalam 

mengetahui ketersediaan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang 

terlaksana di dalam perusahaan. Selain itu, terdapat juga kesesuaian antara 

perusahaan dan karyawan terkait adanya aturan dan terbukti dengan hasil observasi 

peneliti (pada tanggal 28 September 2018) mengenai peraturan tertulis di 

perusahaan yang tertera terkait dengan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3). Seperti yang berada di gambar 4.3.1.1. 

Penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) di PT. DAMAITEX sudah tersedia dan sudah mengacu 

pada undang – undang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) selain itu sudah 

melakukan tindakan preventif berupa pemasangan template kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) di beberapa titik lokasi berbahaya dan sudah memiliki tim 

panitia pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).  

Berdasarkan pembahasan 4.3.1 peraturan kesehatan dan keselamatan kerja di 

PT. DAMAITEX dapat dikatakan : 

a. Sudah ada aturan yaitu undang – undang peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 
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b. Sudah ada peraturan tertulis di papan pengumuman  

c. Peraturan di persepsikan baik oleh pimpinan dan di persepsikan oleh 

karyawan. Sehingga di sampaikan bahwa peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) sudah ada di perusahaan PT. DAMAITEX. 

 

Dapat dikatakan bahwa PT. DAMAITEX sudah memiliki peraturan 

kesehatan dan keselamatan kerja dan terlaksana dengan baik.  
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4.3.2  Standart Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

  Standart operasional prosedur perusahaan terkait dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja serta untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap 

pekerja. Sehingga setiap perusahaan tentunya memiliki standart operasional 

prosedur  yang berbeda – beda. Standart operasional prosedur kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) diatur berdasarkan peraturan pemerintah no 50 th 2012 

terkait dengan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) 

huruf f  mengenai pendokumentasian seluruh kegiatan yang terdiri atas pasal 13 

ayat 3 antara lain, (Sumber : data sekunder, 2018) : 

a. Peraturan perundang – undang di bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

dan standar di bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

b. Indikator kinerja kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

c. Izin kerja 

d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko 

e. Kegiatan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan  

g. Catatan pemantauan data 

h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut 

i. Identifikasi produk termasuk komposisinya 

j. Informasi  mengenai pemasok dan kontraktor, dan 

k. Audit peninjauan ulang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 

(SMK3) 

 

Selain itu, perusahaan dalam membentuk tim panitia pelaksana kesehatan dan 

keselamatan kerja (P2K3) juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor : 50 tahun 2012 pasal 12 ayat (1) mengenai penunjukkan sumber 

daya manusia yang berkompetensi kerja dan kewenangan di bidang kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), sebagai upaya pelaksanaan program kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) yang ada di perusahaan. Berikut susunan Tim panitia 

pelaksana kesehatan dan keselamatan kerja (P2K3) : 
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Tabel 4.3.2.1 

 Jadwal Tugas Tim Panitia Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) Fokus pada Penanggulangan Bencana dan Eksekusi Lapangan 

Berdasarkan Divisi pada PT. DAMAITEX Semarang 

TIM P2K3 PT. DAMAITEX SEMARANG 

 

No 

 

TUGAS 

BAGIAN 

Shiff A Shiff B Shiff C Gudang Tehnik 
1 Koordinator Yanuar Heru M Arif Bambang Hanung 

2 Anggota      

3 Pembawa 

Hydrant 

Suroto Ramin Yohanes 

Novianto 

Bram 

Reynaldi 

Ahmad 

Purwadi 

  Nuryadin Khafidlun  Ariyanto Sugeng 

Amiyanto 

Imam 

Santoso  

  Budi Unggul 

Barjiono 

M Saikun  Yoyok 

Wahyono 

Heryanto 

  Agus 

Nugroho 

M Faisal Aji 

Septiawan  

Agus 

Mustakim  

Sumarno  

  Sandhy 

Ananta 

Dedy Aris Usman  Karno 

Budiyanto 

Nur Alif 

       

4 Pembawa 

APAR 

Heri 

Supriyanto 

Ruswanto Ayub 

Iswanto 

M.Risky Novita 

  Handoko Muchamad 

Maghfur  

Joko M  Eko Riyadi Rullyana 

  Tony 

Wahyono 

Zainal 

Abidin 

Udin 

Sulistiawan  

M. Supriyanto Dyah 

  Tri Utomo Mujiono M. Saikun  Rio Febrian  Indah K 

  Adi Wahyu Nur Faizin  Slamet 

Widodo 

Neni Setiawati Bachtiar 

  M. Mustofa Hermiyono Sudaryanto Tri Wahyuni  Budi Puji 

  M. Rosid M. 

Chaerudin 

Tedi 

Kisworo 

Rizky Adi Tri 

Utomo 

   Eko 

Mujiono 

Danang 

Prasetyo 

Sakiran Chabib 

Kusen 

       

5 Pembawa 

Tangga 

Rahmad 

Guntoro 

M Ilham  Agi 

Hardiyanto 

Surahman  Ari 

Kiswanto 

  Abdul 

Munif 

Andi 

Priyadi 

Tomy Johan  Nor Cahyono  Terasana  

  Agus 

Haryanto 

Nur hamim Heri 

Suranto 

Abdul Ghofur Eko 

Yuliyanto 

  Enggal 

Budiyanto 

Taufik Tri 

Hidayat 

Slamet Budi 

Utomo 

M. Iksan Aji 

muhando

ko 
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6 Pencampuran 

cairan Fire 

Zab 

Indra 

Sugiarto 

Hendrik  Vicky 

Andrean  

Saiful Amri Agung 

Supriyadi 

  M Iksan Khoirul 

Anwar  

Karyanto Andre Dwi S Ahmad 

Taufik 

       

7 Operator 

Diesel 

Eko 

Prasetyo  

Kandu 

Ariesta 

Bonar 

indrayana 

Sunaryo Lilik 

Suherly 

       

8 Pemakai Baju 

Api  

Aris 

Wahyudi 

Dedy 

Wibowo 

Bayu 

Saputra 

Agung Untoro Hery 

Kusetyadi  

  Risky 

Daniel 

Widodo Wahyudi 

Utomo 

Rizza 

Diantoro 

Arif 

Setyawan  

       

9  Pembawa 

Pemukul  

Kusnanto Nanang 

Fariyadi  

Masrokan  Nurul huda Jumadi 

       

10 Penelpon 

Pemadam 

Rofiqul 

Haq 

Suryanto Bagus 

Wicaksono 

Sudarjo  Nur 

Salim 

 

 

 

Hal itu menunjukan bahwa perusahaan PT. DAMAITEX sungguh – sungguh 

mengupayakan pelakasanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sudah baik. 

Berikut ini merupakan tabel pengurus panitia pelaksana kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) berdasarkan jabatan karyawan. 

 

  

(Sumber : data PT. DAMAITEX, 2018) 
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Tabel 4.3.2.1 

Pengesahan Panitia Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(P2K3) Berdasarkan Jabatan 

 

  

Hal ini baik, bahwa perusahaan PT. DAMAITEX sudah memiliki tim panitia 

pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sehingga, dapat 

dikatakan pelakasanaan sudah baik. 

 

NO 

 

NAMA 

JABATAN 

DALAM P2K3 DALAM PERUSAHAAN 

1 Agung S Ketua Ka. Personalia 

2 Indah K Sekretaris Adm 

3 Agung S N Anggota Ka. Gudang 

4 Teguh S Anggota Sekuriti 

5 Michael Gunawan Anggota Adm. Piutang 

6 Yanuar Dwi Anggota Ka. Shift A 

7 Saekuri Anggota Ka. Shift B 

8 Amad P Anggota Teknisi 

9 M. Arif Anggota Ka. Shift C 

10 Ariyanto Anggota Karu C 

11 Heru Agus Anggota Karu B 

12 Bambang  Anggota Pengawas gudang bahan baku 

13 Karno Anggota Gudang ball 

14 Eriyanto Anggota Gudang ball 

15 Rokhan Anggota Boiler  

16 Nanang F Anggota Boiler 

17 Tri U Anggota Karu Umum 

18 Suroto Anggota Karu A 

19 Yoyok W Anggota Gudang Lipat 

20 Surahap Anggota Ka. Umum 

(Sumber : data PT. DAMAITEX, 2018) 
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Peneliti juga memberikan pertanyaan terbuka terkait standart operasional 

prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kepada perusahaan yang di 

wakilkan oleh  assistant manager ( 28 Mei 2018) dan kepala bagian personalia (19 

Agustus 2018) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3.2.2 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian 

Personalia) Tentang Ketersediaan Standart Operasional Prosedur 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 

Berdasarkan tabel 4.3.2.3 perusahaan sudah memiliki standart operasional 

prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sudah ada yang bertanggung 

jawab, sudah ada sosialisasi. Namun, seringkali karyawan masih menganggap 

remeh dan cenderung monoton, karena proses sosialisasi hanya disampaikan dalam 

bentuk templete – templete.  

Ada standart operasional prosedur evakuasi bencana gemba bumi, evakuasi 

banjir, evakuasi kebakaran, evakuasi korban di gigit binatang berbisa, 

penanggulangan kebakaran, prosedur  penanganan huru – hara, pelaporan keadaan 

darurat, prosedur penyelidikan insiden, prosedur tanggap darurat  (Lampiran IX hal 

g-rrrrr) ada juga standart operasional prosedur terkait dengan tata cara pengajuan 

klaim jaminan kecelakaan kerja.  

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal a 

) 
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Berikut ini gambar standart operasional prosedur tata cara pengajuan klaim: 

Gambar 4.3.2.1 

Standart Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Klaim Jaminan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain SOP pengajuan klaim yang terlaksana di perusahaan PT. DAMAITEX yaitu 

SOP evakuasi kebakaran (Lampiran IX hal w – hh), penanggulangan kebakaran 

(Lampiran IX hal rr – xx), dan prosedur pelaporan keadaan darurat (Lampiran IX 

hal jjj – ttt). 
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 Persepsi karyawan yang menjadi salah satu bukti adanya standart operasional 

prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan PT. DAMAITEX. 

Dari tabel persepsi tersebut, terdapat suatu kesesuaian persepsi yang disampaikan 

oleh pihak perusahaan dengan yang disampaikan oleh karyawan.  

Berikut tabel persepsi karyawan mengenai pelaksanaan standart operasional 

prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) : 

 

Tabel 4.3.2.3 

Persepsi Karyawan Tentang Standart Operasional Prosedur Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) 

 

Dapat di artikan bahwa karyawan mengetahui adanya standart operasional 

prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang terlaksana di dalam 

perusahaan. Selain itu, terdapat juga kesesuaian antara perusahaan dan karyawan 

terkait adanya aturan dan terbukti dengan hasil observasi peneliti (pada tanggal 3 

Agustus 2018) mengenai peraturan tertulis di perusahaan yang tertera terkait 

dengan standart operasional prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

Seperti yang berada di gambar 4.3.2.1. 

 

Berdasarkan pembahasan 4.3.2  PT. DAMAITEX sudah memiliki standart 

operasional prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Dapat diakatakan 

bahwa :  

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal a ) 
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a. Standart operasional prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ada 

berdasarkan pada peraturan pemerintah no 50 th 2012. 

b. Standart operasional prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tersebut 

memiliki penanggungjawab serta terdapat pihak yang melakukan pemantauan 

terlaksana nya standart operasional prosedur kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3). 

 

Hal ini baik namun dalam pelaksanaan nya masih perlu di evaluasi lagi 

dikarenakan masih ada penyimpangan pelaksanaan kerja oleh karyawan. Dapat 

dikatakan bahwa PT. DAMAITEX sudah memliki standart operasional prosedur. 

Sehingga pelaksanaan program standart operasional prosedur di PT. DAMAITEX 

sudah terlaksana dengan baik. 
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4.3.3  Upaya Pemasangan Template Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
 

Kondisi lingkungan di PT. DAMAITEX sudah di lengkapi dengan template 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Upaya pemasangan template kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) merupakan usaha perusahaan untuk selalu mengingatkan 

karyawan akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerjanya. Hal tersebut 

bertujuan supaya karyawan terhindar dan waspada terhadap bahaya kecelakaan 

kerja. Pemasangan template kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. 

DAMAITEX berupa banner yang terpasang memanjang di teras ruang gudang, 

template kebersihan, template larangan merokok, template denah evakuasi saat 

keadaan darurat, template petunjuk APAR, template petunjuk tempat limbah, 

template titik kumpul, template motivasi terkait kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3), template arah petunjuk (evakuasi, hydrant, pintu exit dan saklar hydrant), 

template tegangan listrik, template tanda bahaya (mesin dan bahan kimia), template 

indikator petunjuk suhu mesin, dan ada larangan penggunaan handphone saat 

bekerja.  

  

Saat peneliti melakukan observasi (2 Agustus – 18 September 2018) 

melakukan pengambilan gambar template terkait kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) yang di pasang pada dinding setiap ruang kerja perusahaan. Berikut ini 

merupakan gambar template kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berupa banner 

dengan tulisan “Tingkatkan Budaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Untuk 

Mendorong Produktivitas Dan Budaya Saing Di Pasar Internasional” yang di ambil 

oleh peneliti saat melakukan kegiatan observasi pada (2 Agustus 2018 pukul 16.04). 
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Gambar 4.3.3.1 

Template Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tersebut terpasang 

memanjang dengan tulisan yang jelas hanya di teras ruang gudang setelah gerbang 

masuk pabrik sebanyak satu template. Kualitas template kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) masih bagus dan jelas untuk di baca dan skala template besar dapat 

terbaca dari pintu masuk perusahaan. Harapan dengan adanya template kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) tersebut karyawan dapat termotivasi dan selalu ingat 

akan budaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta dapat mendorong angka 

produktivitas dan dapat mengikuti budaya saing di pasar internasional. 

 

Saat peneliti melakukan kegiatan observasi pada (2 Agustus 2018 pukul 

16.04) selain menemukan template banner yang terpasang di teras ruang gudang. 

Peneliti juga menemukan template “Jagalah Kebersihan” di halaman taman pabrik. 

Template tersebut terpasang di 7 titik yaitu terpasang di dinding pada teras ruang 

produksi dekat dengan ruang absensi berjumlah 1, di dalam ruang produksi dekat 

dengan meja produksi berjumlah 1, dan terpasang di ruang proses produksi 

berjumlah 1, selain itu terpasang juga di atas pintu penghubung antara ruang gudang 

lipat berjumlah 1, ruang gudang jadi berjumlah 1, serta terpasang di dinding ruang 

post satpam berjumlah 1 dan di dinding pintu dekat post satpam (gerbang masuk 

pabrik) berjumah 1. Salah satu gambar templatenya seperti gambar yang tersaji di 

bawah ini :   

Lokasi : Tertempel di depan teras ruang gudang  

(Lampiran X hal a) 
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Gambar 4.3.3.2  

Template Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template “Jagalah Kebersihan” di gambar tersebut tidak tertempel di dinding 

namun terpasang pada dua tiang besi menancap ke tanah taman berjumlah 1. 

Kondisi semua template “Jagalah Kebersihan” masih bagus dan jelas untuk di baca, 

skala template berukuran sedang jelas serta dapat terbaca dari kejauhan. Harapan 

dengan adanya template tersebut karyawan dapat selalu ingat akan kesehatan dan 

kebersihan lingkungan kerjanya. 

  

 Upaya pemasangan template yang lainnya adalah adanya upaya 

pemasangan template  peringatan dilarang merokok. Saat peneliti melakukan 

kegiatan observasi pada (18 Oktober 2018 pukul 16.18) menemukan template 

dilarang merokok tertempel di 9 titik yaitu : 

a. Tertempel di dinding ruang ganset berjumlah 1 

b. Tertempel di dinding ruang pengolahan bahan bakar (boiler) berjumlah 1 

c. Tertempel di dinding ruang limbah cair berjumlah 2 

d. Tertempel di dinding ruang limbah kering berjumlah 1 

e. Tertempel di pintu kamar mandi karyawan berjumlah 1 

f. Tertempel di dinding depan kantin berjumlah 1, Tertempel di dinding dekat 

kamar mandi post satpam berjumlah 1, dan 

g. Tertempel di dinding dalam kantin berjumlah 1. 

Lokasi : Terpasang di Taman Halaman Pabrik 

(Lampiran X hal c ) 
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Namun, kondisi template “Dilarang Merokok” di dinding teras depan ruang 

pengolahan bahan bakar tidak terbaca karena busam, dan di dinding ruang limbah 

cair templatenya kurang jelas karena sebagian tulisan template terkena cat dinding 

bewarna putih. Rata – rata skala template “Dilarang Merokok” tidak terlalu besar 

tetapi terbaca dari kejauhan. Berikut ini tersaji salah satu gambar contoh template 

“Dilarang Merokok”: 

Gambar 4.3.3.3 

Template Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya template larangan merokok berdasarkan wawancara dengan assistant 

manager saat peneliti melakukan kunjungan kegiatan observasi mengatakan bahwa 

peraturan larangan merokok tersebut diterapkan karena perusahaan tersebut 

merupakan  perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan tekstil, sehingga area 

kerja di amankan dari suatu asap maupun api. Harapannya tidak ada pengunjung 

maupun karyawan yang merokok di lokasi pabrik. 

 

Saat peneliti melakukan kunjungan observasinya kembali pada (6 Agustus 

2018 pukul 16.15)  mengambil gambar template denah evakuasi.  Denah tersebut 

tertempel di 2 titik lokasi di dinding dalam ruang kerja berjumlah 1 dan di depan 

dinding ruang kerja berjumlah 1. Kondisi template masih terlihat jelas dan dapat 

terbaca. Namun, skala gambar di design kecil sehingga tidak bisa terlihat dari jauh 

Lokasi : Di ruang limbah cair 

(Lampiran X hal d) 
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Lokasi : Tertempel Di dinding depan ruang gudang dekat dengan 

template titik kumpul serta sirine 

(Lampiran X hal f) 

 

 

jika ingin membaca atau melihat gambar harus mendekat. Berikut ini salah satu 

contoh gambar denah evakausi : 

Gambar 4.3.3.4 

Template Denah Evakuasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adanya template denah evakuasi untuk menginformasikan letak  mesin 

produksi dan untuk menginformasikan daerah jalur evakuasi yang aman jika terjadi 

bencana di lokasi kerja. Selain itu denah tersebut menunjukkan letak peralatan alat 

pemadam kebakaran seperti letak APAR, Hydrant, dan saklar Hydrant. Harapannya 

karyawan yang baru bekerja di perusahaan tersebut maupun bagi karyawan lama 

yang belum mengetahui letak mesin dan peralatan pemadam kebakaran dapat 

memahami nya melalui template denah evakuasi tersebut.  

Ketika peneliti melakukan kunjungan observasi kembali pada (9 Agustus 

2018 pukul 19.42) menemukan template cara penggunaan APAR. Selain itu ada 

juga upaya pemasangan template petunjuk cara penggunaan APAR tertempel di 40 

titik yaitu tertempel di dinding post satpam, ruang gudang bahan baku, gudang lipat, 

gudang ball, ruang meeting, mess, kantor, ruang produksi, ruang pengelolaan bahan 
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bakar (boiler), limbah dan juga ruang teknik. Supaya kondisi template jelas dan 

dapat terbaca dengan jelas, serta untuk menghindari kebasahan dan kerusakan 

petunjuk penggunaan APAR di tempelkan di dinding dengan menggunakan full 

isolasi. Namun, skala template tidak terlalu besar sehingga jika ingin membaca dan 

melihat gambar cara pemakaian APAR harus mendekat. Berikut ini gambar 

template petunjuk cara penggunaan APAR : 

Gambar 4.3.3.5 

Template Cara Penggunaan APAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan dengan adanya template cara penggunaan APAR, karyawan dapat 

memahami cara menggunakan APAR dalam kondisi darurat. 

 

Saat peneliti melakukan kunjungan pada (13 Agustus 2018 pukul 16.10) 

menemukan template berupa identitas tempat limbah. Template identitas TPS 

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ini tertempel pada tempat pengasingan 

limbah yang berlokasi di depan ruang pengelolaan bahan bakar. Jumlah template 

hanya 1. Kondisi template terlihat jelas dan memiliki skala tidak terlalu besar 

namun tulisan bercetak tebal, sehingga karyawan jika ingin membaca tidak perlu 

mendekat. Harapannya dengan adanya tempat pengasingan limbah tersebut untuk 

Lokasi : Ruang Produksi 

Template cara penggunaan APAR 

(Lampiran X hal g ) 
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mengurangi terjadinya polusi udara di halaman pabrik. Karena limbah tersebut 

merupakan limbah batu bara yang tidak dapat di pergunakan kembali sebagai bahan 

bakar. Berikut ini contoh template yang tertempel di tempat pengasingan limbah 

B3 : 

Gambar 4.3.3.6 

Template Identifikasi Jenis Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya saat peneliti mengelilingi halaman pabrik masih pada saat 

kunjungan observasi pada (13 Agustus 2018 pukul 16.20), peneliti menemukan 

template titik kumpul berjumlah 1 yang tergantung di dinding luar ruang gudang 

ganset. Kondisi template tersebut baik dan tulisannya bercetak jelas dapat di baca. 

Skala template titik kumpul tidak terlalu besar namun terlihat jelas dari jauh karena 

posisi pemasangan nya tergantung. Selain itu di atas template tersebut di lengkapi 

oleh sirine sebagai tanda bila ada kejadian bencana. Adanya lokasi titik kumpul 

berguna untuk tempat pengungsian untuk para korban maupun para karyawan yang 

sedang mengamankan dirinya supaya terhindar dari bencana yang terjadi. 

Harapannya dengan adanya lokasi titik kumpul karyawan setiap bagian juga lebih 

mudah mengkoordinasikan suatu hal yang terjadi kepada karyawan yang lain.

  

 

 

Lokasi : Tertempel di depan ruang boiler 

(Lampiran X hal i) 
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Gambar 4.3.3.7 

Template Titik Kumpul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti juga melakukan pengamatan mengenai template semangat 7K (2 

Agustus 2018 pukul 16.05) template tersebut bertujuan sebagai motivasi kerja dan 

pengingat karyawan akan penting nya keamanan kerja melalui template tumbuhkan 

semangat 7K (keamanan, ketaatan, ketelitian, kedisiplinan, kepedulian, kesopanan, 

keindahan) berjumlah 2 yang tertempel di dinding teras ruang kerja dan di dalam 

ruang produksi. Kondisi template tersebut dalam kondisi baik dan jelas untuk 

dibaca dan untuk ukuran template tersebut cukup besar dan terlihat dari kejauhan. 

Gambar template sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi : Tertempel di dinding ruang gudang 

(Lampiran X hal j) 
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Gambar 4.3.3.8 

Template Tumbuhkan Semangat 7K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Peneliti mulai melakukan observasi (11 Agustus 2018 pukul 17.00) mengenai 

template petunjuk peralatan pemadam kebakaran (Hydrant, Jalur Evakuasi, dan 

Saklar Hydrant). Jumlah template petunjuk alat pemadam kebakaran : 

 

Hydrant 

 Tulisan tersebut berjumlah 5 yaitu tertulis pada dinding ruang produksi 

berjumlah 2, ruang gudang lipat berjumlah 1, ruang gudang ball berjumlah 1, dan 

ruang gudang lipat berjumlah 1. Kondisi tulisan hydrant tersebut berwarna merah 

dan tertulis jelas dengan ukuran sedang. Adanya template dapat membantu 

memberi informasi kepada karyawan terkait dengan petunjuk dan informasi letak 

peralatan pemadam kebakaran. Berikut ini salah satu gambar template petunjuk alat 

pemadam kebakaran Hydrant : 

 

Lokasi : Tertempel di dinding depan ruang produksi 

(Lampiran X hal k) 
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Gambar 4.3.3.9 

Template Petunjuk Alat Pemadam Kebakaran (Hydrant) 

 

 

 

 

 

 

 

Jalur Evakuasi 

 Tulisan tersebut berjumlah  6 yaitu tertulis di dinding ruang limbah cair 

berjumlah 1, ruang pengolahan bahan bakar berjumlah 1, ruang teknik berjumlah 

1, ruang gudang lipat berjumlah 1, ruang gudang bahan baku berjumlah 1, dan ruang 

gudang ball berjumlah 1. Kondisi tulisan jalur evakuasi tersebut berwarna merah 

dan tertulis jelas dengan ukuran sedang. Adanya template dapat membantu 

memberi informasi kepada karyawan terkait dengan petunjuk letak dan informasi 

arah jalur evakuasi ketika terjadi bencana. Berikut ini salah satu gambar template 

petunjuk jalur evakuasi : 

Gambar 4.3.3.10 

Template Petunjuk Jalur Evakuasi 

 

 

 

 

 

 

Saklar hydrant  

 Tulisan saklar hydrant tersebut berjumlah 3 yaitu tertulis di dinding ruang 

produksi berjumlah 1, ruang gudang ball berjumlah 1, dan ruang gudang lipat 

berjumlah 1. Kondisi tulisan saklar hydrant tersebut berwarna merah dan tertulis 

Lokasi : Ruang produksi  

(Lampiran X hal l) 

 

Lokasi : Ruang gudang lipat 

(Lampiran X hal m)  
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jelas dengan ukuran sedang. Berikut ini salah satu gambar template petunjuk saklar 

hydrant : 

Gambar 4.3.3.11 

Template Petunjuk Saklar Hydrant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peneliti melakukan pengamatan lanjut terkait dengan template motivasi 

karyawan (2 Agustus 2018 pukul 16.05). Motivasi karyawan berupa template 

banner yang berbentuk persegi panjang dan tulisannya dapat tercatat dengan jelas 

pada dinding depan ruang produksi berjumlah 1. Template tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kedisplinan terhadap keamanan dan keselamatan kerja karyawan 

perusahaan. Gambar template berupa banner sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3.3.12 

Template Motivasi Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi : Ruang gudang lipat 

(Lampiran X hal m) 

Lokasi : Tertempel di depan ruang produksi dekat pintu masuk ruang produksi 

(Lampiran X hal n) 
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 Arti dari kalimat “INGAT !! KELUARGA ANDA MENUNGGU DI 

RUMAH !! PERHATIKAN KESELAMATAN KERJA ANDA !!”. Menandakan 

supaya karyawan lebih mementingkan keamanan kerja demi keluarga yang sedang 

menunggu dia bekerja.  

 Peneliti juga melakukan pengamatan kembali terkait keselamatan kerja (29 

Agustus 2018 pukul 16.10) yaitu berupa pintu exit yang tembus ke setiap ruang 

kerja tersebut harapannya dapat memudahkan karyawan untuk menyelamatkan diri 

saat terjadi bencana di lokasi kerja. Template exit sebagai indentifikasi bahwa pintu 

tembus tersebut dapat di gunakan untuk jalan keluar ruangan. Template exit 

tertempel di 4 sisi yaitu :  

a.  1 tertempel diatas antara pintu exit ruang produksi dan ruang pengolahan bahan 

bakar. 

b. 1 tertempel di atas antara pintu exit ruang limbah dan ruang pengolahan bahan 

bakar. 

c.  1 tertempel di atas antara pintu exit antara ruang gudang dan ruang produksi. 

d. 1 tertempel di atas antara pintu exit antara ruang pengolahan bahan bakar dan 

ruang limbah kering.  

 

Tujuan dari tertempelnya template exit adalah memudahkan karyawan 

mengetahui petunjuk pintu keluar disetiap ruang antar bagian kerja. Salah satu 

gambar pintu dilengkapi dengan template exit yang tertempel di atas pintu gerbang 

di sajikan sebagai berikut : 
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Gambar 4.3.3.13 

Template Petunjuk Pintu Exit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan pengamatan terkait dengan template peringatan  bahaya 

tegangan listrik (29 Agustus 2018 pukul 20.15). Template tersebut tertempel di 4 

titik lokasi berbahaya tegangan tinggi perusahaan yaitu tertempel di ruang gudang, 

ruang produksi, ruang absensi, serta pada panel induk halaman perusahaan. Kondisi 

template di ruang gudang dan di panel induk halaman perusahaan tulisan peringatan 

terlihat kurang jelas, perlu dilakukan penggantian template. Tujuan dari adanya 

template tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada karyawan untuk 

selalu berhati – hati dan waspada terhadap area tegangan listrik tinggi. 

  

Lokasi : Antara ruang gudang – ruang produksi 

(Lampiran X hal o) 
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Gambar 4.3.3.14 

Tempalate Peringatan Tegangan Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saat peneliti melakukan observasi (2 Agustus 2018 pukul 17.20) mengenai 

template tanda bahaya pada mesin berjumlah 4 dan tanda bahaya tertempel di bahan 

kimia berjumlah  16. Template tersebut tertempel di mesin produksi pengatur lebar 

kain berjumlah 3, di pintu panel berjumlah 4, template di satu tangki bahan kimia 

berjumlah 3 template peringatan, serta terdapat di tong bahan kimia cair berjumlah 

6 tong (1 tong tertempel 1 template peringatan). Kondisi template tersebut tertempel  

jelas dan ukuran sesuai dengan mesin, tangki bahan kimia dan tong bahan kimia. 

Adanya template tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada karyawan 

supaya berhati – hati dalam pengoperasian mesin dan penggunaan bahan kimia 

berbahaya. Berikut ini tersaji template peringatan berbahaya : 

  

Lokasi : Tertempel di dalam ruang produksi 

(Lampiran X hal q) 
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Gambar 4.3.3.15 

Template Peringatan Tanda Bahaya Tertempel pada Mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Peringatan Tanda Bahaya Tertempel pada Tong Bahan Kimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Peneliti saat melakukan kunjungan observasi (18 September 2018 pukul 

19.20) menemukan alat permanen indikator suhu di mesin. Alat tersebut hanya ada 

1 di mesin penyempurnaan daya serapan kain. Kondisi alat tersebut berjalan sesuai 

dengan fungsinya. Tujuan dari adanya alat indikator suhu tersebut agar karyawan 

Lokasi : Tertempel pada mesin pengatur ukuran kain 

di ruang produksi 

(Lampiran X hal r) 

Lokasi : Tertempel pada bahan tong berisi bahan 

kimia yang ada di ruang produksi 

(Lampiran X hal s) 
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saat melakukan proses produksi mengetahui temperatur suhu yang ada di mesin 

tersebut. Berikut ini merupakan gambar alat indikator suhu mesin: 

Gambar 4.3.3.16 

Template Alat Indikator Suhu Mesin 

 

 

 Peneliti juga mengamati beberapa template penggunaan alat komunikasi (11 

September 2018 pukul 16.35). Mengacu pada peraturan tata tertib perusahaan 

mengenai larangan menggunakan  handphone, terdapat template larangan 

menggunakan handphone tertempel pada 3 titik yaitu pada dinding ruang kantor 

berjumlah 1, dinding ruang gudang berjumlah 1, dinding ruang produksi berjumlah 

1. Kondisi template larangan penggunanan handphone jelas dan terlihat oleh 

karyawan, serta berukuran sedang. Tujuan dari pemasangan template adalah supaya 

karyawan berkonsentrasi saat bekerja. Berikut gambar template larangan 

penggunaan handphone : 

  

(Lampiran X hal t) 
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Gambar 4.3.3.17 

Template Larangan Menggunakan Hp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti juga menanyakan kepada assistant manager melalui wawancara 

singkat  saat melakukan observasi  (18 Oktober 2018 puku 17.30) bahwa memang 

dilarang menggunakan handphone karena itu dapat menganggu konsentrasi kerja 

karyawan. Hanya beberapa karyawan saja yang diperbolehkan menggunakan 

handphone. 

 

Dari observasi pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

terkait dengan upaya pemasangan template kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

tersebut diperkuat dengan adanya persepsi perusahaan yang diwakili oleh assistant 

manager dan kepala bagian personalia, berikut transkip persepsi perusahaan : 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi : Tertempel di dinding dalam ruang 

produksi 

(Lampiran X hal t) 
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Tabel 4.3.3.1 

Persespsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) Tentang 

Upaya Pemasangan Template Kesehatan dan Keselamaatan Kerja (K3) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3.3.1 bahwa perusahaan memiliki upaya pemasangan 

template yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan kerja dan sebagai bentuk 

standarisasi keamanan  dan keselamatan kerja perusahaan. Posisi template juga 

terdapat 5 titik disetiap bagian kerja (gudang, produksi, boiler, teknik dan limbah). 

 

Peresepsi karyawan yang menjadi salah satu bukti adanya upaya pemasangan 

template kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan PT. DAMAITEX. 

Dari tabel persepsi tersebut, terdapat suatu kesesuaian persepsi yang disampaikan 

oleh pihak perusahaan dengan yang disampaikan oleh karyawan. Berikut tabel 

Peresepsi karyawan mengenai pelaksanaan upaya pemasangan template kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) : 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal a ) 
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Tabel 4.3.3.2 

Persepsi Karyawan Tentang Upaya Pemasangan Template Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal a ) 

 Dapat di artikan bahwa karyawan mengetahui adanya upaya pemasangan 

template kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang terlaksana di dalam 

perusahaan. Selain itu, terdapat juga kesesuaian antara perusahaan dan karyawan 

terkait adanya aturan dan terbukti dengan hasil observasi peneliti (pada tanggal 2 

Agustus – 18 September 2018) mengenai upaya pemasangan template kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan.  

 

 Berdasarkan  pembahasan 4.3.3 di PT.DAMAITEX sudah ada upaya 

Pemasangan Template Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dapat diakatakan 

bahwa : 

a. Perusahaan sudah melakukan upaya pemasangan template kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) untuk mengurangi kegagalan proses, pelanggaran 

kerja, dan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. 

b. Upaya pemasangan template kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sudah 

tertempel di seluruh bagian ruang kerja yang ada di perusahaan (teras ruang 

gudang (di depan ruang gudang bahan baku, di depan ruang gudang ball, 

ruang gudang lipat),  halaman pabrik, ruang limbah cair, di depan ruang 

boiler, di depan ruang produksi, di dalam ruang produksi). 
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 Hal ini baik, namun dalam pelaksanaan nya masih perlu di evaluasi lagi 

dikarenakan masih ada beberapa template yang harus diperhatikan kembali dan 

perlu di tekankan lagi ke karyawan. 

  

 Dapat dikatakan bahwa PT. DAMAITEX memiliki pelaksanaan program 

upaya pemasangan template kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan sudah 

terlaksana dengan baik.  
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4.3.4    Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
 Sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan suatu 

pengarahan terkait dengan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3), hal tersebut dimaksudkan supaya dapat menambah wawasan karyawan lebih 

jauh tentang antisipasi atau pencegahan kondisi yang dapat mengakibatkan 

kecelakaan, dimana dalam pelaksanaannya tidak sedikit dari para pekerja yang 

terkadang mengabaikan perlengkapan serta peraturan kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) (KonsultanK3, 2018). 

 

Sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang ada di perusahaan PT. 

DAMAITEX yaitu antara lain dalam bentuk briefing sebelum memulai pekerjaan 

dan mendengarkan presentasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

Ketika peneliti melakukan pengamatan di lokasi kerja pada (7 September 2018, 

pukul 07.00)  

 

 Briefing shift dilakukan secara rutin setiap pergantian shift (pukul 07.00, 

15.00 dan pukul 23.00) kerja karyawan dengan materi berupa motivasi kerja, 

instruksi kerja, dan memberikan peringatan untuk menggunakan alat pelindung diri 

saat bekerja. Briefing shift di pimpin oleh kepala shift. 

 

Meeting tutorial standar operasional prosedur  kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) untuk karyawan dilakukan 2 bulan sekali sesuai dengan jadwal disetiap 

karyawan bagian kerja. Untuk materi yang diberikan saat briefing shift. Materi 

meeting tutorial dengan pembicara kepala bagian personalia, tim kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), serta kepala bagian yang sudah ditunjuk sesuai dengan 

jadwal bagiannya masing – masing. Selain itu materi standar operasional prosedur 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di sampaikan dalam bentuk powerpoint dan 

video.  

 

Tujuan dari sosialisasi briefing kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah 

untuk menambah pengetahuan karyawan mengenai standar operasional prosedur 
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kesehatan dan keselamatan kerja (K3), agar jumlah tingkat kegagalan proses dan 

juga tingkat angka kecelakaan kerja di perusahaan dapat di minimalkan. 

Harapannya karyawan dapat disiplin dalam menjalankan standar operasional 

prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3), yang sudah di tentukan oleh 

perusahaan. Berikut ini gambar sosialisasi standar operasional prosedur kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) : 

Gambar 4.3.4.1 

                    Kegiatan Briefing Shift                   Meeting tutorial SOP K3 

 

 

 

 

 

 

 

Hal tersebut di dukung oleh persepsi perusahaan yang di wakilkan oleh 

assistant manager dan kepala bagian personalia. Berikut ini tersaji tabel persepsi 

perusahaan mengenai sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) : 

  

Lokasi : Di depan teras ruang produksi 

(Lampiran XI hal a) 

 

Lokasi : Di ruang pertemuan 

(Lampiran XI hal a) 
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Tabel  4.3.4.1 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

(Sumber: data primer, 2018)  (Lampiran semua hasil II hal a ) 

Berdasarkan tabel 4.3.4.1 sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja berjalan 

sesuai dengan materi, jadwal, dan tujuan yang di inginkan oleh pihak perusahaan.  

Persepsi karyawan yang menjadi salah satu bukti adanya sosialisasi kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan PT. DAMAITEX. Dari tabel persepsi 

tersebut, terdapat suatu kesesuaian persepsi yang disampaikan oleh pihak 

perusahaan dengan yang disampaikan oleh karyawan.  

 

Berikut tabel persepsi karyawan mengenai pelaksanaan sosialisasi kesehatan 

dan keselamatan kerja : 
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Tabel 4.3.4.2 

Persepsi Karyawan Tentang Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal a - b) 

Berdasarkan tabel 4.3.4.2 bahwa sosialisasi kesehatan dan keselamatan 

kerja semua terlaksana dengan baik materi serta tutorial video sudah di 

sosialisasikan kepada karyawan. Semua upaya bentuk sosialisasi kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) betujuan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja di 

perusahaan.  

Berdasarkan pembahasan 4.3.4 Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

sudah terlaksana di perusahaan antara lain : 

a. Perusahaan sudah melakukan sosialisasi dalam bentuk briefing di lapangan 

maupun di dalam class meeting. 

b. Perusahaan memiliki jadwal sosialisasi secara merata di seluruh bagian 

kerja di perusahaan.  

c. Sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dijadikan hal suatu yang 

penting untuk memelihara karyawan.  
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Sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat meminimalkan 

kegagalan proses dan menurunkan tingkat kecelakaan kerja.  

 

Dapat dikatakan bahwa PT. DAMAITEX sudah memiliki sosialisasi 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sehingga pelaksanaan program sosialisasi 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sudah terlaksana dengan baik.  
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4.3.5    Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
Merupakan suatu kegiatan yang di berikan kepada karyawan untuk 

meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai pelaksanaan program kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3). Pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

untuk meningkatkan kesadaran diri karyawan terhadap kesehatan dan keselamatan 

kerja nya.  

 

Saat peneliti melakukan kunjungan observasi terdapat pelaksanaan 

pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada (18 September 2018 pukul 

13.00). Peneliti mengamati proses simulasi yang di lakukan oleh karyawan, bagian 

kerja tertentu, dimana simulasi tersebut di pimpin kepala bagian personalia dan tim 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Berikut gambar kegiatan pelatihan simulasi 

kebakaran : 

Gambar 4.3.5.1 

Kegiatan Pelatihan Simulasi Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi : Halaman pabrik depan ruang produksi 

   (Lampiran XII hal a) 

Pelatihan kesehatan dan keselamata kerja (K3) yang terjadwal 1 bulan 2 kali, 

pelatihan kesehatan dan keselamata kerja (K3) di perusahaan PT. DAMAITEX 
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antara lain adanya pelatihan simulasi memadamkan api, membunyikan sirine, 

mengevakuasi korban serta penggunaan alat – alat untuk evakuasi jika terjadi 

bencana.  

 

Adanya pelatihan hal tersebut di dukung persepsi perusahaan yang diwakilkan 

oleh assistant manager  dan kepala bagian personalia mengenai pelatihan kesehatan 

dan keselamata kerja (K3). Berikut ini tersaji tabel persepsi perusahaan :  

 

Tabel 4.3.5.1 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal b ) 

Berdasarkan tabel 4.3.5.1 dapat dikatakan bahwa pelatihan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) di perusahaan dilakukan melalui simulasi yang terjadwal di 

setiap bagian kerjanya. Selain itu ada yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 

pelatihan kesehatan dan keselamata kerja (K3) adalah personalia dan tim kesehatan 

dan keselamata kerja (K3). Harapan dengan adanya pelatihan kesehatan dan 

keselamata kerja (K3) adalah dapat meningkatkan kesigapan karyawan saat dalam 

keadaan darurat. 

Persepsi karyawan mengenai pelatihan kesehatan dan keselamata kerja (K3) 

dapat di artikan karyawan ikut serta dalam pelatihan kesehatan dan keselamata kerja 

(K3) yang diberikan oleh perusahaan. Program pelatihan kesehatan dan 

28-Mei-18 19-Agu-18

Assistan Manager Kepala Personalia

V Pelatihan K3

1 Apakah di perusahaan terdapat pelatihan K3 ? Ada pelatihan dengan sosialisasi/simulasi - Ya Pelatihan K3 berupa simulasi - simulasi

Jika tidak ada, mengapa ? simulasi yang di berikan oleh personalia dan tim K3

Jika ada : simulasi tersebut dapat mengasah kesigapan

2 Siapa yang memberikan pelatihan K3 di perusahaan ? Personalia perusahaan dan tim K3 Personalia dan petugas K3 karyawan dalam keadaan darurat dan untuk

3 Mengapa pelatihan K3 dilakukan di perusahaan ? Karena pelatihan dapat mengasah kesigapan/ Untuk mengingatkan pada setiap karyawan jadwal pelatihan K3 nya di buat oleh 

kesadaran karyawan dalam keadaan darurat/ personalia dan tim K3 selama 1 tahun

dalam bekerja dan pelatihan K3 tersebut terbagi oleh

4 Kapan perusahaan memberikan pelatihan K3 Setiap 1 bulan 2 kali ketika karyawan pulang Setiap meeting bulanan beberapa bagian kerja di perusahaan.

terhadap karyawan ? kerja/ganti shift Dengan adanya pelatihan K3 risiko 

5 Bagaimana dampak yang didapat perusahaan setelah Risiko kecelakaan kerja mulai menurun dan Pekerja menjadi lebih sehat dan produktifitas kecelakaan kerja menurun dan kesigapan 

melakukan pelatihan K3 ? kesigapan karyawan, saat ada situasi darurat meningkat karyawan saat keadaan darurat mulai

meningkat meningkat.

Waktu

Pertanyaan Terbuka Keterangan No
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keselamatan kerja (K3) di perusahaan di ikuti oleh seluruh karyawan perusahaan 

PT.DAMAITEX. 

Tabel 4.3.5.2 

Persepsi Karyawan Tentang Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal b ) 

Berdasarkan tabel 4.3.5.2 persepsi karyawan bahwa pelatihan kesehatan dan 

keselamata kerja (K3) semua terlaksana dengan baik. Hal itu dapat mengurangi 

kecelakaan kerja, serta mampu meningkatkan pengetahuan simulasi saat terjadi 

bencana. Pelatihan kesehatan dan keselamata kerja (K3) perusahaan ke karyawan 

telah masuk ke materi sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang 

dijadwalkan rutin oleh pihak perusahaan. Namun, ada ketika karyawan pulang kerja 

(ganti shift) tidak ada pelatihan kesehatan dan keselamata kerja (K3) tetapi terdapat 

briefing shift sebelum ganti shift  kerja karyawan. 

Seperti pada pembahasan 4.3.5 upaya  pelatihan kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) di PT. DAMAITEX , yang sudah terlaksana antara lain : 

a. Perusahaan sudah melalukan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) dalam bentuk simulasi kebakaran. 

b. Perusahaan sudah memiliki penanggungjawab dan jadwal pelatihan 

kesehatan dan keselamata kerja (K3). 

Dengan adanya pelatihan kesehatan dan keselamata kerja (K3) diharapkan 

karyawan lebih sigap dan tanggap akan bencana atau kecelakaan yang terjadi di 

lokasi kerja. Dapat dikatakan bahwa PT. DAMAITEX sudah memiliki pelatihan 
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kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sehingga pelaksanaan program pelatihan 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. DAMAITEX sudah terlaksana dengan 

baik.  
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4.3.6 Jaminan Kesehatan dan Kesalamatan Kerja (K3) 
Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan sistem 

pengeklaiman dana pengobatan jika ada karyawan yang mengalamai kecelakaan 

kerja maupun mengidap penyakit akibat kerja. Jaminan tersebut merupakan fasilitas 

dari pemerintah yang di berikan kepada warga umum maupun pekerja umum. Saat 

peneliti melakukan kegiatan kunjungan observasi (5 Agustus 2018 pukul 16.00) 

mengambil gambar kartu jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang 

tersedia di perusahaan : 

Gambar 4.3.6.1 

Kartu Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lampiran XIII hal d) 
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Sistem jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang tersedia di 

perusahaan yaitu BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) memiliki program jaminan 

hari tua dan BPJS Kesehatan. Harapan dengan adanya sistem jaminan tersebut 

dapat meringankan pengeluaran karyawan untuk biaya berobat.    

Berdasarkan persepsi perusahaan yang di wakilkan oleh assistant manager 

dan kepala bagian personalia bahwa perusahaan memiliki jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3). Perusahaan sudah menjalankan program pemerintah sesuai 

dengan  peraturan pemerintah  no 12 tahun 2013 mengenai jamian kesehatan pasal 

11 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pemberi kerja wajib mendapatkan dirinya dan 

pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan 

membayar iuran”.  Berikut tersaji tabel persepsi perusahaan mengenai jaminan 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) : 

Tabel 4.3.6.1 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Pelaksanaan  Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal b ) 

Berdasarkan tabel 4.3.6.1 perusahaan memiliki jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) serta memiliki penanggungjawab yaitu manager, kepala 

bagian personalia cabang, dan tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk 

mengelola jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan. Hal 

tersebut dapat dikatakan pelaksanaan program jaminan kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) sudah terlaksana baik. 
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Adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja juga di dukung oleh 

persepsi dari karyawan sebagai pihak penerima fasilitas jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3). Berikut ini tersaji tabel persepsi karyawan : 

Tabel 4.3.6.2 

Persepsi Karyawan Mengenai Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal b ) 

Berdasarkan tabel 4.3.6.2 persepsi karyawan mengenai jaminan kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) bahwa di perusahaan sudah ada jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) serta sudah terlaksana dengan baik, ada pihak yang 

mengelola jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).  

Berdasarkan pembahasan 4.3.6 di PT. DAMAITEX sudah ada terkait 

Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yaitu : 

a. Program pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sudah 

di miliki dan di jalankan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah 

tahun 2013 no 12 pasal 11 ayat 1.  

b. Program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sudah berjalan 

di perusahaan sudah memiliki penanggungjawab. 

c. Kartu jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan sudah 

berfungsi sesuai kegunaannya. 
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Sehingga pelaksanaan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) dapat menjadi bentuk dari kesejahteraan karyawan. Dapat dikatakan bahwa 

PT. DAMAITEX sudah mengadakan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3). Sehingga pelaksanaan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) di PT. DAMAITEX sudah terlaksana dengan baik.
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4.3.7  Ketersediaan Alat Pelindung Diri 

Alat pelindung diri merupakan bentuk dari sarana keamanan diri karyawan 

yang harus di miliki oleh perusahaan. Pentingnya alat pelindung diri di perusahaan 

menjadi salah satu faktor yang menentukan program perusahaan untuk melindungi 

kesehatan dan keselamatan karyawan.  

Peneliti melakukan observasi pada (2 Agustus 2018 pukul 19.30) mengenai 

ketersediaan alat pelindung diri yang ada di lokasi kerja perusahaan. Kondisi alat 

pelindung diri tersebut baik sering dilakukan penggantian secara berkala. 

Jumlahnya sesuai dengan jumlah karyawan. Harapannya dengan tersedianya alat 

pelindung diri, karyawan disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri saat 

bekerja. Berikut ini tersaji gambar alat pelindung diri yang tersedia di perusahaan : 

Gambar 4.3.7.1 

Alat Pelindung Tangan (Sarung Tangan Bahan Kain) 

  

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 4.3.7.1 merupakan alat pelindung tangan berbahan kain yang 

digunakan oleh karyawan bagian produksi dan teknik. Jumlah sarung tangan 4 

pasang tersedia di ruang produksi. Kondisi sarung tangan tersebut masih bagus dan 

tidak ada yang berlubang, serta ada perawatan secara khusus dalam jangka waktu 1 

minggu 1 kali. Jika sarung tangan tersebut ada yang berlubang segera di ganti 

dengan stock sarung tangan kain baru. Adanya alat pelindung diri tersebut bertujuan 

untuk melindungi tangan karyawan saat bekerja.  

Lokasi : Di meja kepala bagian produksi 

(Lampiran XIV hal c) 
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Selain sarung tangan berbahan kain ada juga sarung tangan berbahan karet. 

Sarung tangan tersebut berjumlah 202 pasang untuk dipergunakan karyawan bagian 

kimia supaya cairan kimia tidak secara langsung mengenai tangan. Kondisi sarung 

tangan karet yang tersedia selalu dilakukan perawatan dan penggantian. Sarung 

tangan tersebut tersimpan di laci meja produksi, kotak peti khusus penyimpanan 

alat pelindung diri, dan juga tersimpan di almari stock. Berikut ini tersaji gambar 

alat pelindung diri : 

Alat Pelindung Tangan (Sarung Tangan Bahan Karet) 

 

 

 

 

 

 

Terdapat alat pelindung pernafasan berupa masker plastik berlapis kassa dan 

masker berbahan kain. Masker plastik berlapis kassa di gunakan karyawan bagian 

kimia untuk melakukan pekerjaannya, untuk masker kain biasa di pergunakan 

karyawan seluruh bagian yang ada. Jumlah masker plastik berlapis kassa berjumlah 

2 dan masker berbahan kain berjumlah 100 biji. Kondisi masker plastik berlapis 

kassa dan masker berbahan kain kondisi baik. Ada perawatan untuk masker plastik 

berlapis kassa yaitu kassa di cuci 1 minggu 2 kali dan di lakukan penggantian 1 

minggu 1 kali. Adanya alat pelindung pernafasan tersebut untuk menanggulangi 

penyakit akibat udara pabrik yang tidak mendukung kesehatan. Harapan nya 

karyawan dapat terjaga kesehatannya dan tidak mudah terkena penyakit saluran 

pernafasan. Berikut ini tersaji contoh alat pelindung pernafasan berupa masker 

plastik berlapis kassa dan masker berbahan kain : 

 

Sarung Tangan Karet 

(Lampiran XIV hal d) 
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Gambar 4.3.7.2 

     Alat Pelindung Pernafasan                           Alat Pelindung Pernafasan 

    (Masker Bahan Plastik Berlapis Kassa)        (Masker Bahan Kain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selain itu juga ada alat pelindung mata berupa kacamata berbahan acrelix. 

Jumlah kacamata yang tersedia di perusahaan ada 2 biji. Kondisi kacamata bersih 

dan masih jelas jika dipergunakan. Tempat penyimpanan alat tersebut selalu di laci 

meja produksi di karenakan aktivitas kerja pencampuran bahan kimia di ruang 

produksi. Kaca mata berbahan acrelix tersebut di pergunakan oleh karyawan bagian 

kimia supaya indra penglihatan karyawan terlindungi dari cairan kimia. Berikut ini 

tesaji contoh gambar kaca mata acrelix yang tersedia di perusahaan : 

Lokasi : Meja kepala bagian produksi 

(Lampiran XIV hal d) 

 

Lokasi : Meja kepala bagian produksi 

(Lampiran XIV hal e) 

 



115 
  

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Gambar 4.3.7.3 

Kacamata Bahan Acrelix 

 

 

 

 

 

 

 

Selain alat pelindung diri mata ada juga alat pelindung untuk melindungi 

muka yang digunakan oleh karyawan bagian las. Jumlah alat pelindung muka yang 

tersedia di perusahaan yaitu 2 biji. Alat tersimpan di ruang teknik. Kondisi alat 

tersebut dalam keadaan baik tidak ada yang pecah dan berfungsi. Alat pelindung 

muka tersebut bertujuan untuk melindungi muka dan mata dari percikan api las 

serta cahaya las. Berikut tersaji gambar alat pelindung muka : 

Alat pelindung muka  

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi : Laci meja kepala bagian produksi 

(Lampiran XIV hal e ) 

 

Lokasi : Ruang Limbah Cair 

(Lampiran XIV hal f) 
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 Baju tahan api juga menjadi alat pelindung diri yang tersedia di perusahaan. 

Jumlah baju tahan api berjumlah 1 pasang (helm, baju, celana, sepatu, tabung 

oksigen, sarung tangan tahan api). Kondisi alat pelindung diri tersebut lengkap dan 

baik. Alat pelindung diri tersebut secara khusus tersimpan di lemari kaca berlokasi 

di depan teras ruang kerja. Adanya alat pelindung tahan panas tersebut di gunakan 

untuk melindungi tubuh saat melakukan evakuasi kebakaran. Berikut ini gambar 

alat pelindung diri tahan api : 

Gambar 4.3.7.4 

Alat Pelindung Diri Tahan Api 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perusahaan juga memiliki alat pelindung diri lainnya berupa helm proyek 

berjumlah 3. Helm proyek tersebut tersimpan di dekat meja produksi. Kondisi helm 

proyek tersebut masih dalam kondisi baik dan layak pakai. Helm proyek menjadi 

alat pelindung kepala karyawan saat melakukan pekerjaannya sekaligus dapat 

mengurangi cidera kepala. Berikut ini merupakan contoh gambar helm proyek : 

 

Lokasi : Di dalam lemari dekat dengan ruang absensi di depan teras ruang kerja 

(Lampiran XIV hal g )  
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Gambar 4.3.7.5 

Alat Pelindung Kepala (Helm Proyek) 

 

 

 

 

 

 

 

 Selain itu perusahaan menyediakan alat pelindung kaki berupa sepatu boot 

berbahan karet berjumlah 4 pasang. Sepatu boot tersebut tersimpan di ruang gudang 

dengan posisi tertata rapi memanjang di lantai tanpa ada rak khusus sepatu, sepatu 

boot ini di pergunakan oleh karyawan bagian umum dan pengolahan bahan bakar. 

Kondisi sepatu boot tersebut baik dan masih layak pakai, jika sepatu boot tersebut 

ada yang rusak dan tidak layak pakai, perusahaan bertanggungjawab memberikan 

sepatu boot yang baru. Tujuan dari adanya alat pelindung kaki berupa sepatu boot 

tersebut yaitu sebagai pelindung kaki karyawan dari benda – benda asing dan 

meminimalkan kecelakaan kerja saat kondisi lantai basah. Berikut ini contoh 

gambar alat pelindung kaki berupa sepatu boot : 

Gambar 4.3.7.6 

Alat Pelindung Kaki (Sepatu Boot) 

 

 

 

 Lokasi : Ruang Gudang 

(Lampiran XIV hal h) 

 

Lokasi : Rak arsip ruang produksi dekat meja kepala bagian produksi 

(Lampiran XIV hal g) 
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Sebagai upaya perusahaan dalam mengelola kebersihan alat pelindung diri. 

Perusahaan menyediakan tempat untuk menyimpan alat pelindung diri. Berikut 

tersaji beberapa contoh jenis tempat penyimpanan alat pelindung diri yang tersedia 

di perusahaan : 

Gambar 4.3.7.7 

Tempat Penyimpanan Alat Pelindung Diri (Almari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.7.7 merupakan almari 2 sub sekat antara atas dan bawah yang 

berukuran panjang 173 cm dan lebar 143 cm untuk menyimpan stock alat pelindung 

diri dan peralatan teknis. Jumlah almari untuk menyimpan stock hanya 1 di ruang 

gudang. Kondisi almari tersebut masih kuat dan masih berfungsi digunakan untuk 

penyimpanan stock alat pelindung diri maupun peralatan teknis. Adanya almari 

tersebut stock alat pelindung diri dapat tertata dengan rapi dan bersih tertutup 

sehingga tidak terkena udara kotor.  

 

Tempat penyimpanan alat pelindung diri selain almari terdapat juga 

penyimpanan alat pelindung diri di laci meja yang berada di ruang produksi. Berikut 

ini tersaji gambar laci meja di ruang produksi : 

Lokasi : Ruang Gudang 

(Lampiran XIV hal a) 
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Gambar 4.3.7.8 

Tempat Penyimpanan Alat Pelindung Diri (Laci Meja Kepala Bagian 

Produksi) 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat penyimpanan alat pelindung diri tersebut merupakan tempat 

sementara untuk memudahkan karyawan bagian produksi mengambil alat 

pelindung diri. Laci meja di ruang produksi yang digunakan untuk tempat 

penyimpanan sementara hanya 1. Kondisi laci ini kuat dan tertutup rapat, namun 

tidak dilengkapi dengan kunci. 

Selain alat penyimpan alat pelindung diri berupa almari dan laci ada juga alat 

penyimpan alat pelindung diri lainnya yaitu berupa kotak peti khusus yang bisa di 

pindah – pindahkan dari ruang kerja satu ke ruang kerja yang lainnya. Kotak peti 

khusus ini berukuran panjang 60 cm dan lebar 26 cm di design menggunakan 

penutup kotak. Berikut ini tersaji kotak khusus untuk menyimpan alat pelindung 

diri : 

  

Lokasi : Ruang Produksi 

(Lampiran XIV hal b) 
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Gambar 4.3.7.9 

Kotak Peti Khusus Tempat Penyimpanan Alat Pelindung Diri 

 

 

 

 

 

 

 

Alat pelindung diri yang tersedia di perusahaan memiliki fungsinya masing – 

masing antara lain : 

Tabel 4.3.7.1 

Daftar Alat Pelindung Diri 

No Jenis Jumlah Keterangan 

1 Alat penyimpananan alat pelindung 

diri 

3 Almari, Laci Meja, Peti Kotak 

2 Alat Pelindung Tangan 202 4 pasang sarung tangan bahan kain, 198 

pasang sarung tangan karet  

3 Alat Pelindung Pernafasan 102 2 masker bahan plastik berlapis kassa, 

100 biji masker bahan kain 

4 Alat Pelindung Mata 2 Kacamata berbahan acrelix 

5 Alat Pelindung Muka 2 Topeng Las 

6 Alat Pelindung Diri Kebakaran 1 set 1 helm, 1 baju tahan api, 1 celana tahan 

api, 1 sepatu boot,1 tabung oksigen 

7 Alat Pelindung Kepala 3 helm proyek bewarna kuning 

8 Alat Pelindung Kaki 4 pasang Sepatu boot berbahan karet 

(Lampiran XIV hal b) 



121 
  

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Hal tersebut di perkuat oleh persepsi perusahaan yang di wakilkan oleh 

assistan manager dan kepala bagian personalia. Berikut ini tersaji tabel persepsi : 

Tabel 4.3.7.2 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Ketersediaan Alat Pelindung Diri 

(Sumber: data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal b ) 

Berdasarkan persepsi perusahaan yang diwakilkan oleh assistant manager 

pada (28 Mei 2018) pengelola perawatan alat pelindung diri yang tersedia di 

perusahaan yaitu kepala bagian personalia, tim kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3). Selain itu yang bertanggungjawab atas pemantauan karyawan dalam 

mengenakan alat pelindung diri secara lengkap yaitu kepala bagian personalia 

cabang, tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan kepala shift.  

 

Ketersediaan alat pelindung diri di perusahaan juga di dukung oleh persepsi 

karyawan. Namun, sering kali karyawan belum disiplin dalam mengenakan alat 

pelindung diri. Berikut ini persepsi karyawan mengenai ketersediaan alat pelindung 

diri di perusahaan : 
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Tabel 4.3.7.3 

Persepsi Karyawan Tentang Ketersediaan Alat Pelindung Diri  

    (Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal b  ) 

Berdasarkan tabel 4.3.7.3 persepsi karyawan bahwa perawatan alat pelindung 

diri kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ada yang mengelola dan terlaksana 

dengan baik. Ketersediaan alat pelindung diri di perusahaan ada yang belum 

mencukupi dengan jumlah karyawan seperti helm proyek, sepatu boot. 

Ketersediaan helm proyek belum begitu diketahui oleh karyawan karena pihak 

perusahaan menyediakan dengan jangka waktu baru – baru ini. Kondisi alat 

pelindung diri pemantauannya sudah terlaksana dengan baik sehingga kondisi alat 

pelindung diri selalu baik dan dapat di pergunakan. Selain itu pengelola perawatan 

alat pelindung diri melakukan penyimpanan secara bersih dan rapi yaitu tersimpan 

di almari ruang kepala personali dan juga di lemari bagian produksi. Pihak 

perusahaan juga mengupayakan penggantian alat pelindung diri jika ada yang 

rusak, hal itu sudah terlaksana dengan baik. Semua upaya ketersediaan alat 

pelindung diri di perusahaan sudah dilakukan dan terlaksana dengan baik menurut 

persepsi karyawan.  
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PT. DAMAITEX sudah memiliki upaya pengadaan terkait Alat Pelindung 

Diri di lokasi kerja, yaitu : 

a. Semua alat pelindung diri tersedia dengan kualitas yang baik, dikarenakan 

pemantauan perawatan alat pelindung diri terlaksana dengan baik. 

b. Ketersediaan sebagian jenis alat pelindung diri sudah memadai, namun ada 

beberapa jenis alat pelindung diri yang jumlah nya tidak memadai dengan 

jumlah karyawan yang bekerja di pabrik tersebut yaitu alat pelindung diri 

berupa helm sebagai pelindung kepala dan sepatu boot sebagai alat pelindung 

kaki. 

c. Penyimpanan alat pelindung diri kaki belum terfokuskan pada tempatnya. 

Sehingga dari semua hal di atas ketersediaan alat pelindung diri masih perlu 

di ditiinjau dan perbaikan kembali supaya ketersediaan alat pelindung diri lebih 

memenuhi standart jumlah karyawan serta tempat penyimpanan alat pelindung kaki 

(sepatu boot) lebih di benahi kembali. Harapan nya supaya penyimpanan alat 

pelindung diri lebih tertata rapi dan sesuai pada tempatnya yang dibutuhkan. Dapat 

dikatakan bahwa PT. DAMAITEX sudah memiliki alat pelindung diri. Sehingga 

pelaksanaan program ketersediaan alat pelindung diri di PT. DAMAITEX sudah 

terlaksana dengan baik. 
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4.3.8  Ketersediaan Sarana Monitoring 

Merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengontrol kedisiplinan 

karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan. Terkait dengan pelaksanaan 

program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sarana monitoring ini dilaksanakan 

dengan melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan karyawan dalam 

mengenakan alat pelindung diri saat memulai aktivitas kerja dan pemeriksaan 

kedisiplinan karyawan untuk tidak membawa handphone rokok, korek api, serta 

benda tajam sebelum memasuki ruang kerja.  

Sarana monitoring yang sudah terlaksana di perusahaan masih menggunakan 

sistem tenaga manusia. Kegiatan pemeriksaan di lakukan oleh bagian security. 

Berikuti ini salah satu contoh gambar kegiatan pemeriksaan kepada karyawan 

lapangan untuk tidak membawa handphone, rokok, korek api serta benda – benda 

berbahaya : 

Gambar 4.3.8.1 

Kegiatan Pemeriksaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Depan Teras Ruang Produksi 

(Lampiran XV hal a) 
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Gambar tersebut di ambil oleh peneliti saat melakukan kegiatan observasi (16 

September 2018 pukul 07.00).   

Selain sarana monitoring yang dilakukan kepada karyawan lapangan juga di 

lakukan kepada kondisi ruang kerja. Perusahaan juga mengupayakan supaya 

kondisi kerja tetap selalu aman dan nyaman. Sehingga bagian security selalu 

melakukan patroli keliling perusahaan setiap 2 jam sekali. Kondisi ruang kerja yang 

seringkali dilakukan cek point yaitu 2 titik ruang produksi, 1 ruang kantor, 1 ruang 

pengolahan bahan bakar, 2 ruang limbah, 1 ruang teknik, 3 ruang gudang. Berikut 

ini tersaji gambar cek point : 

 

Gambar 4.3.8.2 

                  Alat Target Check point           Alat Check Point dan Identitas ID 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Lampiran XV hal c) 

Lokasi : Meja Security 

(Lampiran XV hal d) 
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Harapan adanya alat tersebut untuk meningkatkan monitoring keamanan dan 

kelengkapan saat kondisi jam kerja (07.00, 15.00, dan 23.00). Selain itu dapat 

mengurangi risiko adanya kecelakaan dan pelanggaran kerja.   

Hal tersebut juga didukung persepsi perusahaan yang di wakili oleh assistan 

manager dan kepala bagian personalia. Berikut ini tersaji tabel persepsi terkait 

pelaksanaan program sarana  monitoring : 

Tabel 4.3.8.1 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Ketersediaan Sarana Monitoring 

(Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal c  ) 

Berdasarkan tabel 4.3.8.1 persepsi perusahaan, alat sarana monitoring tidak 

ada di perusahaan. Namun, perusahaan mengupayakan sarana monitoring secara 

manual yaitu bagian security mendapatkan tugas untuk melakukan monitoring 

kelengkapan alat pelindung diri, tata tertib dan kondisi keamanan saat karyawan 

bekerja.   

Selain persepsi perusahaan terdapat juga persepsi karyawan mengenai sarana 

monitoring yang ada di perusahaan. Berikut ini tabel persepsi karyawan : 
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                Tabel 4.3.8.2 

                    Persepsi Karyawan Tentang Ketersediaan Sarana Monitoring 

      (Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal c  ) 

Berdasarkan tabel 4.3.8.2 persepsi karyawan bahwa sarana monitoring di 

perusahaan cukup terlaksana dengan baik. Karena pelaksanaan sarana monitoring 

masih memberikan tugas kepada security untuk melakukan pemeriksaan  

kelengkapan alat pelindung diri, tata tertib dan peraturan yang ada di perusahaan, 

serta pemeriksaan saat jam kerja selama 24 jam.    

PT. DAMAITEX sudah memiliki upaya sarana monitoring, yaitu : 

a. Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sarana 

monitoring cukup terlaksana dengan baik, karena pemeriksaan dilakukan 

secara manual oleh security. 

b. Pemeriksaan dilakukan kepada karyawan saat sebelum masuk ruang kerja 

untuk meyakinkan bahwa karyawan sudah mematuhi peraturan yang ada di 

perusahaan. 

c. Pemeriksaan kondisi ruang kerja sudah menggunakan alat dan target check 

point yang dilakukan secara berkala setiap 2 jam sekali selama 24 jam.  

Berdasarkam pembahasan 4.3.8 sarana monitoring di perusahaan cukup 

terlaksana dengan baik, karena sistem monitoring masih berjalan secara manual. 

Sehingga sarana monitoring yang sudah tersedia di perusahaan perlu di lakukan 

perbaikan dengan monitoring secara otomatis, tanpa harus menggunakan tenaga 

karyawan security. Dapat dikatakan bahwa PT. DAMAITEX sudah memiliki 

sarana monitoring, walaupun masih dengan pengupayaan sistem manual. 
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Sehingga pelaksanaan sarana monitoring di PT. DAMAITEX cukup terlaksana 

dengan baik.  
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4.3.9  Ketersediaan Poliklinik dan Tenaga Medis 
Poliklinik merupakan tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

dilengkapi oleh tenaga medis sebagai tenaga memiliki kemampuan untuk 

menangani pasien secara medis sebagai salah satu bentuk fasilitas kesehatan. Di 

perusahaan tidak tersedia poliklinik dan tenaga medis dikarenakan perusahaan 

dekat dengan rumah sakit 24 jam, sehingga jika ada karyawan yang mengalami 

kecelakaan kerja segera dilarikan ke rumah sakit terdekat 24 jam. 

Hal tersebut di dukung oleh persepsi perusahan yang diwakili oleh assistant 

manager dan kepala bagian personalia. Berikut ini tabel persepsi perusahaan 

mengenai poliklinik dan tenaga medis : 

Tabel 4.3.9.1 

       Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Poliklinik dan Tenaga Medis 

(Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal c  ) 

Berdasarkan tabel 4.3.9.1 bahwa di perusahaan tidak tersedia poliklinik dan 

tenaga medis dikarenakan perusahaan dekat dengan rumah sakit 24 jam, jadi jika 

ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja langsung dilarikan ke rumah sakit 

terdekat oleh tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau karyawan yang berada 

di lokasi kecelakaan kerja terjadi. Dan ketersediaan pelaksanaan program kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3)  poliklinik dan tenaga medis cukup terlaksana dengan 
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baik dikarenakan ada pengupayaan khusus jika ada karyawan yang mengalami 

kecelakaan.   

Persepsi perusahaan juga di kuatkan oleh persepsi karyawan bahwa jika ada 

karyawan yang mengalami kecelakaan kerja langsung dilarikan ke rumah sakit 

terdekat 24 jam oleh tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) maupun oleh 

karyawan yang berada di lokasi kejadian. Berikut ini tersaji tabel persepsi terkait 

pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) poliklinik dan tenaga 

medis : 

Tabel 4.3.9.2 

Persepsi Karyawan Tentang Poliklinik dan Tenaga Medis 

(Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal c  ) 

Berdasarkan 4.3.9.2 perusahaan tidak menyediakan poliklinik dan tenaga 

medis karena lokasi perusahaan dekat dengan rumah sakit William Both dan rumah 

sakit terdekat 24 jam, selain itu ada pihak yang bertanggungjawab saat ada kejadian 

kecelakaan kerja yaitu kepala bagian personalia, tim kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3), serta kepala bagian shift, atau karyawan yang sedang berada di lokasi 

kecelakaan kerja.  

 

Berdasarkan pembahasan 4.3.9 di PT. DAMAITEX poliklinik dan tenaga 

medis belum ada, namun terdapat upaya sebagai berikut : 
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a. Ada pengupayaan kepada karyawan jika ada yang mengalami kecelakaan 

kerja segera di bawa ke rumah sakit terdekat 24 jam. Sebagai tanggungjawab 

perusahaan dalam menjaga kesejahteraan keselamatan karyawan.  

b. Ada pihak yang menangani jika karyawan mengalami kecelakaan kerja. 

Sehingga perusahaan bertanggungjawab atas kesejahteraan keselamatan 

karyawan saat bekerja.  

 

Secara keseluruhan perusahaan sudah berupaya melakukan pelaksanaan 

program poliklinik dan tenaga medis  terlaksana dengan baik, untuk mengurangi 

tingkat kematian akibat kecelakaan kerja. 
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4.3.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Kesehatan 

Fasilitas merupakan suatu pelayanan yang di berikan kepada seseorang yang 

berhak mendapatkannya. Terkait dengan fasilitas penunjang kesehatan merupakan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam rangka  

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan karyawan yang bekerja di 

perusahaan. Berdasarkan observasi peneliti (15 September 2018 pukul 16.30)  

terkait fasilitas penunjang kesehatan yang terlaksana di perusahaan yaitu :        

1. Adanya 6 kamar mandi (berlokasi di 2 dekat ruang gudang bahan baku, 2 

ruang produksi, 1 ruang mess, dan 1 ruang kantor).  

Kondisi kamar mandi yang berada dekat ruang bahan baku cukup layak, 

kondisi kamar mandi di ruang produksi perlu di perhatikan lagi, dan untuk  

kondisi kamar mandi di ruang mess dan di dalam kantor terlihat bersih dan 

terawat. 

2. Adanya 3 wastafel (berlokasi di 1 ruang boiler, 1 dekat ruang gudang bahan 

baku, dan 1 didalam kantor) 

Kondisi wastafel  di ruang boiler dan dekat dengan ruang gudang bahan baku 

tidak ber-keramik dan tidak tersedia sabun cuci tangan. Sedangkan kondisi 

wastafel yang ada di dalam kantor ber-keramik bersih serta tersedia sabun 

cuci tangan. Supplai air lancar tidak mengalami kekeringan. 

3. Adanya kotak P3K (berlokasi di 1 ruang teknik, 1 ruang boiler (pengolahan 

bahan bakar), 1 ruang produksi dan sebagai stock di laci ruang personalia) 

Kondisi kotak P3K di ruang teknik perlu dilakukan kelengkapan obat – obat 

an di ruang teknik. Sedangkan kotak P3K di ruang boiler (ruang pengolahan 

bahan bakar) masih dalam proses perbaikan. Selain itu kotak P3K juga 

terdapat di ruang produksi dengan kondisi lengkap terisi obat – obatan dan 

tertata rapi. Perlengkapan obat – obat an juga tersimpan secara lengkap di laci 

meja kepala bagian personalia. Hal itu juga dapat membantu sebagai stock 

obat yang ada di kotak P3K supaya memenuhi kebutuhan kesehatan karyawan 

perusahaan. 
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4. Adanya kantin berjumlah 1 kondisi kantin. Kondisi sajian makanan di dalam 

lemari etalase bersih dilengkapi dengan makanan 4 sehat dan sayur mayur, 2 

kondisi meja makan kantin juga bersih dan rapi bertaplak meja di lengkapi 

dengan 3 kursi duduk memanjang, kondisi lantai masih dalam bentuk paving 

dan perlu perhatian untuk selalu di bersihkan, dan yang terakhir kondisi dapur 

kantin kurang tertata rapi. Kantin tersebut cukup luas untuk istirahat seluruh 

karyawan setiap shift. 

5. Adanya minuman sehat berupa susu sapi yang diberikan perusahaan untuk 

karyawan selama 1 minggu 2 kali di hari rabu dan kamis secara rutin. 

6. Adanya minuman sehat kacang hijau yang diberikan perusahaan untuk 

karyawan selama 1 mingu 1 kali pada hari jumat secara rutin. 

 

Dengan adanya fasilitas penunjang kesehatan (kamar mandi, wastafel, 

kotak P3K, kantin, susu sapi, dan kacang hijau) kesejahteraan kesehatan 

karyawan dapat lebih diperhatikan dan dapat mengurangi jumlah karyawan 

untuk absen sakit.  
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Berikut gambar fasilitas penunjang kesehatan perusahaan : 

                                Gambar  4.3.10.1 

                             Fasilitas Penunjang Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lokasi : Kantin depan ruang gudang bahan baku 

(Lampiran XVI hal e) 
Lokasi : Kamar mandi ruang kantor 

(Lampiran XVI hal b) 

Lokasi : Kotak P3K Ruang produksi 

(Lampiran XVI hal d) 

 

 

Lokasi : Wastafel Ruang kantor 

(Lampiran XVI hal c) 
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Terkait dengan fasilitas penunjang kesehatan yang terlaksana di perusahaan 

didukung dengan persepsi perusahaan yang diwakili oleh assistant manager dan 

kepala bagian personalia. Berikut tabel persepsi perusahaan : 

 

Tabel 4.3.10.1 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Ketersediaan Fasilitas Penunjang Kesehatan 

(Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal c  ) 

Berdasarkan tabel 4.3.10.1 fasilitas penunjang kesehatan sudah tersedia di 

perusahaan meliputi kamar mandi, wastafel, kotak P3K, kantin, susu sapi, dan sari 

kacang hijau. Dalam program fasilitas penunjang kesehatan tersebut ada 

Lokasi : Susu sapi di ruang produksi  

(Lampiran XVI hal f) 

Lokasi : Sari kacang hijau ruang mess 

pabrik 

(Lampiran XVI hal f) 
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penanggung jawab akan kebersihan yaitu bagian umum, tim kesehatan dan 

keselamatan kerja  (K3), personalia cabang, serta karyawan setiap bagian. 

Selain persepsi perusahaan, terdapat persepsi karyawan terkait ketersediaan 

fasilitas penunjang kesehatan yaitu : 

Tabel 4.3.10.2 

Persepsi Karyawan Tentang Ketersediaan Fasilitas Penunjang 

Kesehatan 

(Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal c) 

Pada tabel 4.3.10.2 di perusahaan ada fasilitas penunjang kesehatan  dan  

terdapat pengelola kebersihan. Program ketersediaan fasilitas penunjang kesehatan 

perusahaan sudah terlaksana dengan baik.  

 

Berdasarkan pembahasan 4.3.10 ketersediaan fasilitas penunjang kesehatan 

di PT.DAMAITEX sudah ada, yaitu : 

a. Terdapat fasilitas penunjang kesehatan yang ada di perusahaan yaitu 

tersedianya kamar mandi, wastefel, kantin, kotak P3K, dan minuman sehat 

berupa susu sapi dan sari kacang hijau. 
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b. Ada pengelola untuk fasilitas penunjang kesehatan bagian umum, tim 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3), personalia dan karyawan setiap 

bagian. 

c. Perlu evaluasi mengenai ketersediaan fasilitas penunjang kesehatan yaitu 

untuk  kelengkapan kotak P3K yang ada di ruang pengolahan bahan bakar 

(boiler) dan kebersihan kamar mandi ruang kerja bagian produksi. 

d. Ada kesejahteraan kesehatan karyawan yang sudah menjadi upaya 

perusahaan untuk menjaga dan merawat tenaga kerjanya. 

 

Dapat dikatakan bahwa PT. DAMAITEX sudah memiliki fasilitas penunjang 

kesehatan. Sehingga pelaksanaan program fasilitas penunjang kesehatan di PT. 

DAMAITEX sudah terlaksana dengan baik. 

Secara keseluruhan program ketersediaan fasilitas penunjang kesehatan yang 

ada di perusahaan semua terlaksana dengan baik. Adanya fasilitas penunjang 

kesehatan untuk mencegah penyakit akibat kerja supaya kesehatan karyawan 

terjaga dan produktivitas berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Karena 

tenaga kerja yang dipekerjakan selalu diupayakan kondisi kesehatannya untuk 

meminimalisasi karyawan yang absen sakit.
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4.3.11 Sanksi Khusus 

 Sanksi khusus merupakan suatu tindakan peneguran yang sudah ditentukan 

oleh perusahaan jika ada karyawan yang tidak mematuhi peraturan perusahaan 

terkait dengan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sanksi khusus yang 

tersedia di perusahaan yaitu terdapat surat peringatan 1, surat peringatan 2 , dan 

surat peringatan 3. Jika peneguran sudah mencapai surat peringatan 3, karyawan 

akan di PHK oleh perusahaan.  

 

 Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran fatal seperti  

contohnya : memperdagangkan atau menyalahgunakan pemakaian obat – obatan 

terlarang, mabok, minum – minuman keras, dan merokok di area perusahaan. 

Perusahaan akan secara langsung melakukan PHK (tanpa harus melalui surat 

peringatan 1, surat peringatan 2 , dan surat peringatan 3.)  

 

Pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 16.00 peneliti melakukan observasi dan 

dokumentasi mengenai sanksi khusus yang tertulis dan tertempel di papan 

pengumuman berjumlah satu lembar dengan peraturan kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3). Tulisan tersebut tercetak pada kertas berukuran A4 Harapan dengan ada 

ketentuan sanksi tertulis tersebut karyawan dapat lebih patuh dengan peraturan dan 

tata tertib yang sudah di buat oleh perusahaan.   
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Berikut dokumentasi peraturan sanksi khusus tertulis yang ada di perusahaan:  

Gambar 4.3.11.1  

Sanksi Khusus Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanksi khusus tersebut diperkuat dengan persepsi perusahaan yang diwakili 

oleh assistant manager dan kepala bagian personalia. Berikut tabel persepsi 

perusahaan :  

Lokasi : Tertempel di papan pengumuman depan 

teras ruang produksi 

(Lampiran XVII hal a) 

Lokasi : Didepan teras ruang produksi 

bersebelahan dengan ruang absensi 

(Lampiran XVII hal c) 
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Tabel 4.3.11.1 

Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) 

Tentang Sanksi Khusus Tertulis 

 

Berdasarkan tabel 4.3.11.1 sanksi khusus di perusahaan sudah ada, serta 

memiliki tahapan sanksi surat peringatan 1, surat peringatan 2 , dan surat peringatan 

3. Dalam sanksi tersebut tertera sanksi jika ada karyawan yang tidak  mengenakan 

alat pelindung diri kerja (seperti : masker, sarung tangan,  kaca mata las, pelindung 

muka, sepatu boot, helm, baju tahan api). 

Selain persepsi perusahaan, terdapat persepsi karyawan mengenai peraturan 

perusahaan terkait sanksi khusus perusahaan. Berikut tabel persepsi karyawan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil II hal c  ) 
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Tabel 4.3.11.2 

Persepsi Karyawan Tentang Sanksi Khusus Tertulis 

     (Sumber : data primer, 2018) (Lampiran semua hasil IV hal c) 

Berdasarkan tabel 4.3.11.2 sanksi khusus di perusahaan tertera sanksi tertulis 

salah satunya berkaitan dengan pelanggaran karyawan jika tidak mengenakan alat 

pelindung diri kerja  (seperti : masker, sarung tangan, kaca mata las, sepatu boot, 

pelindung muka, helm, baju tahan api). Dan memiliki peringatan lisan 3 kali dan 

surat peringatan 3 kali. Jika terjadi pelanggaran fatal seperti sanksi tertulis yang 

tertera (Lampiran XVII hal b), perusahaan akan secara langsung melakukan PHK. 

  

 Berdasarkan pembahasan sanksi khusus 4.3.11 di PT.DAMAITEX, sanksi 

khusus sudah ada, yaitu :  

a. Perusahaan memiliki peraturan dengan sanksi khusus tertulis yang tegas dan 

tertempel pada papan pengumuman didepan teras ruang produksi 

bersebelahan dengan ruang absensi. 

b. Ditegakannya sanksi khusus tertulis tersebut menjadi tanggung jawab tim 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3), kepala bagian personalia dan setiap 

kepala bagian yang ada di perusahaan. 

c. Sanksi khusus tertulis perusahaan memiliki tahapan peringatan lisan 3 kali 

dan surat peringatan 3 kali. 

d. Dalam sanksi khusus tertulis berisikan sanksi ketidakdisiplinan dalam 

menggunakan alat pelindung diri kerja dan  tata tertib perusahaan. 

e. Program sanksi khusus tertulis di perusahaan sudah terlaksana dengan baik. 



142 
  

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Adanya sanksi khusus tertulis diharapkan karyawan dapat lebih tertib untuk 

mematuhi seluruh peraturan yang ada di perusahaan. Semua sanksi tertulis yang 

sudah di tentukan oleh pihak perusahaan sudah berjalan secara konsisten dan semua 

terlaksana dengan baik. Di buktikan dengan adanya peneguran secara lisan dan 

adanya surat peringatan jika karyawan melanggar peraturan yang sudah ditentukan 

oleh pihak perusahaan. Dapat dikatakan bahwa PT. DAMAITEX sudah memiliki 

sanksi khusus yang tertulis. Sehingga pelaksanaan program sanksi khusus di PT. 

DAMAITEX sudah terlaksana dengan baik. 
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Tabel 4.3.12 

Transkrip Persepsi Perusahaan (Assistan Manager dan Kepala Bagian Personalia) dan Persepsi Karyawan  

No Pelaksanaan 

Program 

Perusahaan Karyawan Keterangan 

Asisstan Manager Kepala Personalia 

1 Ketersediaan 

Peraturan 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3) 

Ada 

 

Ya. Ada 

 

 

 

 

 

 Ketersediaan peraturan K3 

,sudah ada peraturan K3. 

 

Perusahaan textile 

PT. DAMAITEX 

sudah memiliki 

peraturan K3 berupa 

UU, dan perintah – 

perintah keamanan 

terkait dengan 

peraturan kerja yang 

benar. Dari hasil 

penelitian persepsi 

karyawan 

menunjukkan bahwa 

peraturan K3 sudah 

terlaksana dengan 

baik, serta telah 

memiliki 

penanggung jawab 

atas di jalankannya 

peraturan K3 di 

setiap bagian kerja 

perusahaan. 

Yang bertanggungjawab 

atas ketersediaan 

peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 

yaitu personalia cabang, 

ahli K3, dan kepala 

bagian masing – masing. 

 

Yang bertanggung 

jawab menjalankan K3 

adalah manager dan 

personalia. 

 

Di perusahaan ada larangan 

merokok. 

Ya. perusahaan mengacu 

pada peraturan 

perundangan pemerintah 

kesehatan tahun 2009 dan 

keselamatan tahun 1970. 

Ya. perusahaan 

memgacu pada 

peraturan perundangan 

pemerintah kesehatan 

tahun 2009 dan 

keselamatan tahun 

1970. 

 

Perusahaan sudah 

menjalankan dan 

membentuk peraturan K3, 

sudah di pahami oleh 

karyawan. 
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Perusahaan memiliki 

standarisasi dalam 

menjalankan peraturan 

K3 untuk mengurangi 

masalah K3. Terutama 

untuk larangan merokok 

di lingkungan pabrik, 

karena PT. DAMAITEX 

di bidang textile, kain dan 

rawan terbakar. 

Perusahaan selalu 

menjalankan K3   

 

 

Pihak yang bertanggung 

jawab atas pembentukan dan 

di jalankannya peraturan di 

perusahaan belum 

sepenuhnya di pahami oleh 

semua karyawan.  

Artinya persepsi 

antara perusahaan 

dengan karyawan 

sama bahwa di 

perusahaan terdapat 

ketersediaan 

peraturan K3, sudah 

menganut UU dan 

ada yang 

bertanggungjawab. 

    Dijalankan dan dibentuk 

peraturan K3. Karyawan 

sudah memahaminya terkait 

pelaksanaan peraturan K3 

yang di selenggarakan 

perusahaan. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart 

Operasional 

Prosedur 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

Ada SOP, SOP mulai dari 

SOP evakuasi bencana 

hingga penanganan huru 

– hara dalam bentuk file.   

 

 

 

 

 

 

 

Ya memiliki, SOP 

penanggulangan 

bencana SOP kerja 

pada yang mudah 

terbakar Contohnya : 

Penggunaan alat kerja 

pengoperasian mesin 

dan pemakaian bahan 

kimia.   

Ketersediaan standart 

operasional prosedur, 

perusahaan sudah memiliki 

SOP K3. 

PT. DAMAITEX 

sudah memiliki SOP 

K3 yang tanggung 

jawab dalam 

pembuatan SOP K3 

tersebut tim 

Duniatex pusat, yang 

untuk 

menjalankannya 

personalia masing – 

masing. Dalam 
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 Yang bertanggung jawab 

dalam pembuatan SOP : 

Duniatex pusat dan untuk 

tanggung jawab 

menjalankan personalia 

masing – masing cabang. 

Yang bertanggung 

jawab personalia.  

 

Pembentukan dan 

pelaksanaan standart 

operasional prosedur K3. 

Sudah terlaksana dan sudah 

di pahami oleh karyawan. 

menjalankan SOP 

K3 nya terdapat 

banyak kendala yaitu 

kelalaian karyawan 

dalam menjalankan 

SOP K3 tersebut. 

SOP K3 sudah 

terlaksana dengan 

baik, serta telah 

memiliki 

penanggung jawab 

atas dijalankannya 

SOP K3 di setiap 

bagian kerja 

perusahaan. 

Persepsi antara 

perusahaan terkait 

dengan ketersediaan 

SOP K3  

Persepsi perusahaan 

dengan karyawan 

terkait dengan 

ketersediaan SOP 

K3, SOP K3 sudah 

tersedia dan ada yang 

bertanggung jawab. 

Karyawan merasa jenuh, 

bosan, ketika 

dilakukan/melakukan 

SOP (Sosialisasi), 

Terkadang lupa dalam 

menerapkan SOP K3. 

Yang menjadi kendala 

adalah sarana SOP K3 

masih kurang  

Contoh : Sarana 

sosialisasi yang di 

gunakan masih 

cenderung monoton, 

perlu inovasi baru. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya 

Pemasangan 

Template 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

Ya. Perusahaan 

melakukan pemasangan. 

 

Ya 

 

 

 

 

 

 

Pemasangan template K3 di 

lokasi kerja karyawan sudah 

ada dan di pahami oleh 

karyawan.  

Template K3 sudah 

terpasang di 

beberapa titik ruang 

kerja dan beberapa 

mesin PT. 

DAMAITEX. Titik 

tersebut terutama 

berada pada titik 

lokasi yang 

berbahaya untuk 

keselamatan kerja 

karyawan. Dengan 

adanya pemasangan 

template K3 dapat 

mengurangi jumlah 

kecelakaan dan 

pelanggaran dalam 

bekerja. Upaya 

pemasangan 

template K3 menurut 

persepsi perusahaan 

maupun karyawan 

sudah di lakukan 

namun ada persepsi  

persepsi karyawan 

mengatakan 

karyawan kurang 

mengetahui template 

Yang mendasari 

perusahaan melakukan 

pemasangan template K3 

di lokasi kerja karyawan 

untuk mengurangi 

kegagalan proses, 

kecelakaan kerja dan 

pelanggaran kerja. 

Yang mendasari adalah 

sebagai standarisasi 

keamanan dan 

keselamatan kerja yang 

sesuai dengan UU 

Ketenagakerjaan. 

 

Ada pemasangan template 

K3 di titik lokasi berbahaya 

dan di pintu masuk ruang 

kerja sudah terpasang dan di 

ketahui hampir keseluruhan 

karyawan.  

Titik lokasi yang di 

pasang template K3 yaitu 

di titik berbahaya dan 

rawan pelanggaran kerja. 

Selain itu pintu masuk 

kerja perlu di berikan 

supaya karyawan ingat 

saat masuk kerja. 

Ada 5 titik yaitu 

gudang, produksi, 

boiler, teknik, dan 

limbah. 

Pemahaman karyawan 

mengenai upaya pemasangan 

template K3 dapat 

memberikan pengingat untuk 

ke hati – hati an karyawan 

saat bekerja.  

   

 

 

 

Karyawan kurang 

mengetahui template K3 

yang sudah terpasang di titik 

lokasi berbahaya.  
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K3 yang sudah 

terpasang di titik 

lokasi berbahya. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3). 

 

 

 

 

 

Ya, perusahaan 

mengadakan sosialisasi 

K3.  

 

 

 

Yang melakukan 

sosialisasi K3 adalah 

personalia perusahaan 

dan tim K3. 

Perusahaan 

mengadakan 

sosialisasi K3. 

 

 

 

Yang melakukan 

sosialisasi K3 adalah 

personalia dan petugas 

K3 yang di tunjuk. 

Pelaksanaan sosialisasi K3 

sudah terlaksana dan di ikuti 

oleh hampir keseluruhan 

karyawan.  

Sosialisasi K3 di 

perusahaan PT. 

DAMAITEX sering 

dilakukan oleh 

Personalia dan tim 

K3 lalu materi yang 

di berikan sesuai 

dengan jadwal yang 

sudah di buat setiap 

tahun oleh 

personalia. 

Materi yang 

diberikan berupa 

presentasi power 

point dan juga 

simulasi – simulasi. 

Selain materi yang di 

berikan di kelas 

briefing karyawan 

juga di lakukan 

setiap pagi, setiap 

ganti shift dan pada 

saat karyawan 

pertama kali masuk 

kerja.   
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Materi yang biasa di 

berikan dalam sosialisasi 

K3 adalah pengenalan K3 

berupa materi evaluasi 

kebakaran, pemahaman 

denah evakuasi, dan 

simulasi – simulasi 

penanganan. 

Materi yang biasa di 

berikan dalam 

sosialisasi K3 adalah 

tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja.  

 

Jenis materi sosialisasi K3 

yang di berikan oleh 

personalia dan tim K3 sudah 

di ikuti dan di mengerti 

hampir keseluruhan 

karyawan. 

Dari hasil penelitian 

kuesioner sosialisasi 

K3 sudah terlaksana 

dengan baik, 

perusahaan telah 

memberikan materi 

pengenalan, 

pemahaman denah 

evakuasi K3 dalam 

bentuk video, power 

point, maupun 

simulasi yang 

dilakukan secara 

terjadwal rutin. 

Antara persepsi 

perusahaan dan 

karyawan memiliki 

kesesuaian persepsi 

terkait dengan 

sosialisasi K3.  

Metode yang digunakan 

perusahaan untuk 

mensosialisasikan K3 

yaitu dengan presentasi 

power point, pemutaran 

video/pemutaran tutorial 

penanganan bencana 

 

Metode lapangan 

(simulasi) dan metode 

di kelas. 

 

Jenis penyampaian 

sosialisasi K3 sudah di 

mengerti karyawan dan 

terlaksana. 

Perusahaan mengadakan 

sosisalisasi.  

Sosialisasi K3 dilakukan  

a. Saat pertama kali 

karyawan masuk kerja 

b. Setiap pagi saat 

briefing  

Keduanya, supaya 

karyawan benar – benar 

paham dan sadar akan 

keselamatan kerja 

 

Sosialisasi K3 

dilakukan : 

a. Setiap pertama kali 

karyawan masuk kerja.  

b. Setiap pagi saat 

briefing. 

 

Waktu pelaksanaan 

sosialisasi K3 kurang di 

ketahui oleh keseluruhan 

karyawan. 
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 Sosialisasi K3 dilakukan 

setiap 1 bulan 2 kali 

untuk simulasi kebakaran 

2 bulan 1 kali untuk 

tutorial pemahaman 

pemakaian alat dan 

penanganan. 

Meeting sosialisasi K3 

dilakukan setiap bulan.  

Jadwal pelaksanaan 

sosialisasi K3 sudah di 

ketahui oleh keseluruhan 

karyawan yang akan di 

sampaikan. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di perusahaan ada 

pelatihan K3 dengan 

sosialisasi/simulasi – 

simulasi. 

 

Ya 

 

Perusahaan sudah 

memberikan pelatihan K3 

kepada karyawan. 

Secara kesuluruhan 

persepsi antara 

perusahaan dan 

karyawan sudah 

sama. Namun, ada 

beberapa persepsi 

yang berbeda terkait 

dengan waktu 

pelaksanaan 

pelatihan K3 tidak 

dilakukan setiap 

karyawan pulang 

kerja. 

Yang memberikan 

pelatihan K3 di 

perusahaan adalah 

personalia dan tim K3.   

Yang memberikan 

pelatihan K3 adalah 

personalia dan petugas 

K3.  

 

Pemberi pelatihan K3 yaitu 

kepala bagian personalia dan 

tim K3. 

Pelatihan perlu dilakukan 

karena dapat mengasah 

kesigapan/kesadaran 

karyawan dalam keadaan 

darurat/ dalam bekerja.  

Pelatihan K3 untuk 

meningkatkan pada 

setiap karyawan.  

 

Pemahaman persepsi 

karyawan dengan adanya 

pelatihan K3 dapat 

menurunkan risiko tingkat 

kecelakaan kerja dan 

meningkatkan kesadaran 

keamanan kerja karyawan 

K3. 

Waktu perusahaan 

memberikan pelatihan 

setiap 1 bulan 2 kali 

Pelatihan K3 

dilakukan setiap 

meeting bulanan. 

Tidak ada pelatihan setiap 

karyawan pulang kerja (ganti 

shift). 
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ketika karyawan pulang 

kerja/ganti shift.  

 

Dampak yang didapat 

perusahaan setelah 

melakukan pelatihan K3 

risiko kecelakaan kerja 

mulai menurun dan 

kesigapan karyawan, saat 

ada situasi darurat 

meningkat.   

Dampak yang didapat 

perusahaan setelah 

melakukan pelatihan 

K3 pekerja menjadi 

lebih sehat dan 

produktifitas 

meningkat 

 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaminan 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan memberikan 

jaminan K3 yaitu BPJS 

Kesehatan, BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Jamsostek.  

Ya perusahaan 

memberikan jaminan 

K3. 

 

PT. DAMAITEX 

menyediakan jaminan K3. 

Secara keseluruhan 

persepsi antara 

perusahaan dengan 

karyawan terkait 

jaminan K3  sudah 

sesuai. 

 

 

 

 

 

 

Yang mengelola jaminan 

K3 di perusahaan adalah 

personalia cabang dan 

tim K3. 

Yang mengelola 

jaminan K3 manager 

dan personalia. 

 

Pengelola jaminan K3 jelas 

yaitu personalia dan tim K3. 

Jaminan  K3 yang 

diberikan perusahaan 

kepada karyawan dari 

pemerintah berupa BPJS 

Kesehatan, Jamsostek, 

BPJS Ketenagakerjaan 

Perusahaan : Susu sapi 

dan minuman kacang 

hijau. 

Jaminan K3 yang di 

berikan masalah kerja 

dan masalah kesehatan 

akibat kerja. 

 

 

 

 

 

Jenis jaminan K3 di 

perusahaan yaitu jamsostek, 

BPJS Kesehatan, BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Sistem pencairan dan 

jaminan K3 perusahaan 

untuk karyawan sesuai 

dengan prosedur yang 

sudah di tetepkan 

pemerintah. 

Sistem pencairan dan 

jaminan K3 sesuai 

dengan prosedur yang 

sudah di tetapkan oleh 

pemerintah. 

Dana jaminan K3 dapat di 

cairkan melalui adanya surat 

keterangan kecelakaan kerja 

yang di berikan perusahaan 

kepada karyawan saat 

karyawan mengalami 

kecelakaan kerja hari itu 

juga. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketersediaan 

Alat Pelindung 

Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di perusahaan terdapat 

alat pelindung diri. 

Di perusahaan terdapat 

alat pelindung diri. 

Ketersediaan alat pelindung 

kerja di perusahaan sudah 

tersedia. 

Persepsi antara 

perushaan dengan 

karyawan terkait 

dengan ketersediaan 

alat pelindung diri 

sudah sesuai.  

Jenis alat pelindung diri 

berupa masker, sarung 

tangan teknik, sepatu 

boot. 

Jenis alat pelindung 

diri yang tersedia di 

perusahaan berupa 

masker, sepatu boot, 

helm, kaca mata las, 

dan kaca mata kimia.  

Jenis alat pelindung diri yang 

tersedia di perusahaan. Alat 

pelindung diri berupa : 

masker kerja, sarung tangan, 

kacamata, sepatu boot, 

pelindung muka untuk 

bagian teknik serta peralatan 

dan perlengkapan pemadam 

kebakaran berupa helm 

pemadam kebakaran, tabung 

oksigen, baju tahan panas, 

sepatu tahan panas, kapak 

dan palu pemecah benda 

keras seperti gembok dan 

kaca. Ketersediaan alat 

pelindung diri di perusahaan 
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belum di ketahui oleh hampir 

seluruh karyawan.  

Yang bertanggungjawab 

atas ketersediaan alat 

pelindung diri yaitu 

personalia cabang dan 

tim K3. 

Yang 

bertanggungjawab atas 

ketersediaan alat 

pelindung diri yaitu 

manager dan 

personalia.  

Penanggungjawab 

ketersediaan alat pelindung 

diri di perusahaan kurang ada 

yang bertanggung jawab atas 

ketersediaan alat pelindung 

diri kerja. 

 

Yang bertanggungjawab 

atas pengawasan 

terhadap pemakaian alat 

pelindung diri karyawan 

yitu personalia cabang, 

tim K3, kepala bagian 

dan kepala shift.  

Yang 

bertanggungjawab atas 

pengawasan terhadap 

pemakaian alat 

pelindung diri semua 

pengawas dan 

personalia. 

 

Ketersediaan alat pelindung 

diri masih kurang mencukupi 

dengan jumlah karyawan 

yang bekerja di perusahaan. 

Kondisi fisik alat 

pelindung diri yang ada 

di perusahaan baik dan 

lengkap.  

 

Jumlah alat pelindung 

diri yang tersedia sesuai 

dengan jumlah kebutuhan 

karyawan. 

 

 

 

Kondisi fisik alat 

pelindung diri yang ada 

di perusahaan terawat, 

kalau rusak segera di 

ganti. 

Jumlah alat pelindung 

diri yang tersedia di 

perusahaan sesuai 

dengan jumlah 

karyawan yang 

bekerja. 

Persepsi karyawan mengenai 

kondisi alat pelindung diri 

selalu baik.  
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Perusahaan 

menempatkan 

penyimpanan alat 

pelindung diri di almari 

dan rak setiap bagian 

kerja. 

Perusahaan 

menempatkan 

penyimpanan alat 

pelindung diri di dekat 

area yang 

membutuhkan alat 

pelindung diri. 

Penyimpanan alat pelindung 

diri. Ada lemari khusus 

untuk menyimpan APD 

sebagai alat pelindung diri 

tersimpan di laci ruang 

produksi dan di lemari serta 

di kotak peti ruang gudang. 

*(karena lemari dan kotak 

peti dapat terpindah – pindah 

sesuai kebutuhannya). 

 

Ada upaya perusahaan 

untuk memelihara 

kualitas alat pelindung 

diri, alat pelindung diri 

selalu terplastik dan 

selalu dilakukan 

pergantian jika sudah 

rusak dan kotor 

Ya ada upaya 

perusahaan untuk 

memelihara kualitas 

alat pelindung diri. 

Penggantian alat pelindung 

diri, jika ada alat pelindung 

diri yang rusak perusahaan 

sudah melakukan 

pengupayaan penggantian 

alat pelindung diri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ketersediaan 

Sarana 

Monitoring 

Perusahaan tidak 

memiliki sarana 

monitoring secara 

manual untuk mengecek 

kelengkapan karyawan 

dalam menggunakan alat 

pelindung diri, karena 

Ya ada upaya untuk 

menyediakan sarana 

monitoring. 

Ketersediaan sarana 

monitoring sudah ada. Tetapi 

tidak ada alat monitoring 

secara otomatis untuk 

mengecek kelengkapan 

penggunaan alat pelindung 

diri dikarenakan perusahaan 

Antara persepsi 

perusahaan dan 

karyawan mengenai 

ketersediaan sarana 

monitoring memiliki 

kesamaan.  
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perusahaan DAMAITEX 

bergerak di bidang 

tekstile finishing, kalau 

spinning di haruskan ada. 

bergerak di bidang finishing 

kain, jadi pengecekan tidak 

se-detail seperti di 

perusahaan makanan atau 

minuman yang harus benar – 

benar steril. 

  Cara perusahaan 

memastikan bahwa 

karyawan mengenakan 

alat pelindung diri saat 

bekerja yaitu dengan 

briefing di setiap bagian 

kerja (untuk day shift)  

Cara perusahaan 

memastikan bahwa 

karyawan sudah 

mengenakan alat 

pelindung diri saat 

bekerja yaitu dengan 

upaya selalu ada 

pelaporan dan kontrol 

tentang alat pelindung 

diri. 

Pelaksanaan program sarana 

monitoring ada petugas tapi 

tidak petugas khusus yang 

mengecek adalah bagian 

keamanan. 

 

  Sistem monitoring 

perusahaan dalam 

memantau karyawan 

dalam mengenakan alat 

pelindung diri dengan 

cara ada petugas sebagai 

sarana monitoring 

karyawan dalam 

penggunaan alat 

pelindung diri 

Sistem monitoring di 

perusahaan dilakukan 

dengan cara ada 

petugas sebagai sarana 

monitoring karyawan 

dalam penggunaan alat 

pelindung diri (atasan 

di setiap bagian) 

  

9 Poliklinik dan 

Tenaga Medis 

Di perusahaan tidak ada 

poliklinik dan tenaga 

Tidak ada poliklinik 

dan tenaga medis, jika 

Pemahaman hasil persepsi 

karyawan mengenai 

Persepsi  karyawan 

dan perusahaan 
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medis ,karena lokasi 

pabrik kami dekat dengan 

rumah sakit (William 

Both dan RST) 

Karyawan yang 

mengalami kecelakaan 

kerja di bawa ke RS 

terdekat (RS 24 jam) 

yang membawa adalah 

Tim K3/ karyawan harus 

tanggap saat ada 

kecelakan kerja. 

terjadi kecelakaan 

kerja di bawa langsung 

ke rumah sakit. 

ketersediaan poliklinik dan 

tenaga medis di perusahaan 

tidak ada, dikarenakan lokasi 

perusahaan dekat dengan RS. 

William Both dan RST yang 

tersedia 24 jam.   

terkait ketersediaan  

poliklinik dan tenaga 

medis sudah sesuai 

bahwa di perusahaan 

belum tersedia 

poliklinik dan tenaga 

medis.   

  Tidak ada fasilitas 

kesehatan lainnya, di 

bawa ke RS 24 Jam 

terdekat. 

Tidak ada fasilitas 

kesehatan lainnya, 

yang ada di bawa ke 

rumah sakit 

Pihak yang memberikan 

tindakan tanggap kecelakaan 

kerja adalah Kepala bagian 

personalia, tim K3, kepala 

bagian shift. 

 

    Karyawan yang mengalami 

kecelakaan kerja ada 

tindakan langsung di bawa ke 

rumah sakit 24 jam terdekat.  

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Ketersediaan 

Fasilitas 

Penunjang 

Kesehatan 

 

Di perusahaan terdapat 

fasilitas penunjang 

kesehatan 

Di perusahaan terdapat 

fasilitas penunjang 

kesehatan  

Di perusahaan ada fasilitas 

penunjang kesehatan berupa 

pemberian minuman bergizi 

berupa susu sapi dan kacang 

hijau.  

Terdapat kesesuaian 

persepsi perusahaan 

dan karyawan terkait 

dengan ketersediaan 

fasilitas penunjang 
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 kesehatan yang ada 

di perusahaan. Yang bertanggungjawab 

untuk perawatan dan 

ketersediaan fasilitas 

kesehatan tersebut adalah 

personalia, tim K3, 

bagian umum, dan setiap 

bagian kerja masing – 

masing.  

Yang bertanggung 

jawab atas ketersediaan 

dan perawatan fasilitas 

penunjang kesehatan 

yaitu manager dan 

personalia 

Kurang ada yang 

bertanggungjawab atas 

ketersediaan fasilitas 

penunjang kesehatan. Karena 

hampir semua karyawan 

tidak mengetahui pihak yang 

bertanggung jawab atas 

ketersediaan fasilitas 

penunjang kesehatan.  

Fasilitas penunjang 

kesehatan yang tersedia 

di perusahaan yaitu 

kamar mandi karyawan, 

wastafel, tempat cuci 

kaki dan tangan, kantin. 

Obat – obatan P3K dan 

jaminan kesehatan 

Ketersediaan alat penunjang 

kesehatan kurang terawat.  

Yang mendorong 

perusahaan untuk 

memberikan fasilitas 

penunjang kesehatan 

kepada karyawan karena 

kesehatan karyawan 

nomor 1, karyawan 

merupakan aset tepenting 

perusahaan.  

Yang mendorong 

perusahaan untuk 

memberikan fasilitas 

penunjang kesehatan 

kepada karyawan 

untuk kesehatan 

karyawan. 
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11 Sanksi Khusus Jika ada karyawan yang 

tidak menggunakan alat 

pelindung diri secara 

lengkap terdapat sanksi 

khusus. 

Jenis teguran lisan 

pertama, lisan kedua, 

ketiga SP1. 

Jenis teguran lisan, lisan 

kedua, ketiga SP2. 

Jenis teguran lisan 

pertama, lisan kedua, 

ketiga SP 3. 

Nb : SP (Surat 

Peringatan)  

Di perusahaan terdapat 

sanksi khusus dengan 

jenis sanksi surat 

peringatan. 

Ketersediaan sanksi khusus 

tertulis di perusahaan sudah 

ada sanksi khusus.  

 

 

Hampir semua karyawan 

memahami sanksi khusus 

yang di tentukan oleh 

perusahaan. Yaitu ada 

teguran secara lisan 

sebanyak sebanyak 3 kali dan 

surat peringatan sebanyak 3 

kali. 

Antara persepsi 

perusahaan dengan 

karyawan mengenai 

sanksi khusus yang 

ada di perusahaan 

sama. Yaitu terdapat 

teguran lisan,  SP1, 

SP2, SP3 dan 

pemutusan hubungan 

kerja.  

(Sumber: data primer, 2018)  
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Tabel 4.3.13 

Ringkasan Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Indikator Penilaian Keterangan 

1. Peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 

Terlaksana dengan baik - Memiliki peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang 

mengacu pada perundangan pemerintah tahun 2009 dan 

keselamatan tahun 1970. 

- Ada yang bertanggungjawab atas pembentukan peraturan 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3).  

- Ada standarisasi dalam menjalankan peraturan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) yaitu dilarang merokok dan memainkan 

handphone dilingkungan pabrik. 

2. Standart operasional 

prosedur kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 

Terlaksana dengan baik - Ada standart operasional prosedur kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) seperti standart operasional prosedur pengajuan klaim 

jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sampai standart 
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operasional prosedur penanggulangan bencana hingga standart 

operasional prosedur huru – hara.  

- Memiliki tim panitia pelaksana kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) sebagai anggota panitia yang melaksanakan standart 

operasional prosedur. 

- Ada yag bertanggungjawab dalam menjalankan standart 

operasional prosedur masing – masing kepala bagian personalia 

cabang. 

3. Upaya pemasangan 

template kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 

Terlaksana dengan baik - Ada upaya pemasangan template kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) di setiap bagian titik lokasi berbahaya. Template yang 

dipasangkan yaitu dilarang merokok, dilarang menggunakan 

handphone, jagalah kebersihan, peringatan tanda bahaya pada 

mesin dan bahan kimia. 

- Ada beberapa template yang harus dilakukan penggantian. 
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4. Sosialisasi kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 

Terlaksana dengan baik - Ada kegiatan sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

yang dipimpin oleh kepala bagian personalia dan tim panitia 

pelaksana kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang di tunjuk. 

- Tersedia materi sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

mengenai materi evaluasi kebakaran, pemahaman denah evakuasi 

dan simulasi – simulasi penanganan. Dilakukan dengan metode 

mendengarkan penjelasan di kelas dan langsung praktek. 

- Ada jadwal untuk melakukan kegiatan sosialisasi. 

5. Pelatihan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 

Terlaksana dengan baik - Ada pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang di 

pandu oleh kepala bagian personalia dan tim kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3). 

- Memiliki jadwal rutin untuk melakukan pelaksanaan pelatihan 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

6. Jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) 

Terlaksana dengan baik - Ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), yang dikelola 

oleh manager, tim panitia kesehatan dan keselamatan kerja (K3),  

kepala bagian personalia cabang.  
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7. Ketersediaan alat 

pelindung diri 

Terlaksana dengan baik - Ada alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan teknik, 

sepatu boot. 

- Sudah ada penanggungjawab untuk ketersediaan alat pelindung 

diri.  

- Ada pengawasan terhadap ketertiban penggunaan alat pelindung 

diri. 

- Sudah ada tempat penyimpanan dan perawatan 

- Jumlah alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan 

8. Sarana monitoring Cukup terlaksana 

dengan baik 

- Ada sarana monitoring, namun masih menggunakan sistem 

manual. 

9. Poliklinik dan tenaga medis Terlaksana dengan baik - Tidak ada poliklinik dan tenaga medis, namun lokasi perusahaan 

dekat dengan rumah sakit 24 jam. 

10. Fasilitas penunjang 

kesehatan 

Terlaksana dengan baik - Sudah ada fasilitas penunjang kesehatan berupa wastafel, 

kamar mandi, kantin di lengkapi dengan makanan dan 

minuman sehat. 
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(Sumber : data primer, 2018) 

 Dari 11 indikator pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) karyawan di PT.DAMAITEX. Terdapat  10 

(90.9%) indikator pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja sudah terlaksana dengan baik. Ada 1 indikator pelaksanaan 

program kesehatan dan keselamatan kerja sarana monitoring, masih perlu dilakukan peninjaun lagi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan program kesehatan dan keselamatn kerja di PT. DAMAITEX sudah terlaksana dengan baik. 

 

- Ada penanggungjawab untuk ketersediaan fasilitas penunjang 

kesehatan. 

- Tersedia obat dan  kotak P3K di seluruh bagian kerja, namun 

ada kotak P3K yang harus di perbaiki. 

11. Sanksi khusus Terlaksana dengan baik - Ada sanksi tertulis yang tertempel di papan pengumuman 

dengan ukuran kecil, jika ada orang yang ingin membaca 

harus mendekat terlebih dahulu.  

- Ada teguran lisan sebanyak tiga kali sebelum di keluarkannya 

sanksi khusus berupa surat peringatan (SP).  


