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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. KESIMPULAN  

 

Pelaksanaan K3 terlaksana dengan baik berdasarkan 3 hal dalam pembahasan 

yaitu : 

a. Alat Pelindung Diri (APD) sudah terlaksana dengan baik. 

b. Fasilitas keselamatan kerja sudah terlaksana dengan baik. 

c. Fasilitas kesehatan kerja sudah terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diberikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut : 

1. Alat Pelindung Diri yang perusahaan berikan untuk karyawan sesuai dengan 

jumlah karyawan, alat pelindung diri yang di berikan dalam kondisi baik dan 

layak pakai karena di lakukan pengecekan secara berkala oleh tim yang telah 

ada diperusahan, dan pemberian sanksi bagi karyawan yang kedapat tidak 

menggunkan alat pelindung diri dengan lengkap berupa sanksi peringatan 

hingga surat peringatan. 

2. Fasilitas keselamatan kerja yang diberikan sudah cukup baik dengan adanya 

pengawasan terhadap K3, sosialisai bagi karyawan agar terhindar dari 

kecelakaan kerja, fasilitas pelindung diri yang lengkap bagi karyawan saat 

bekerja. Namun ada juga kesadaran karyawan yang masih kurang terhadap 

penggunaan alat pelindung diri untuk melindungi mereka dari kecelakaan kerja 

yang tidak diinginkan. 

3. Fasilitas kesehatan kerja yang diberikan sudah cukup baik dengan adanya 

fasilitas kesehatan seperti P3K di All Area Kerja, Traning P3K, Dokter 

Perusahaan. Jaminan kesehatan yang diberikan berupa BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenaga kerjaan yang bekerja sama dengan 2 rumah sakit yaitu RSUD 

Tidar dan RST Dr. Soedjono, perusahaan selalu melakukan pencatatan dan 

pelaporan jika terjadi kecelakaan kerja. 
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5.2. SARAN 

 

1. Alat Pelindung Diri (APD) 

Perusahaan selalu memberikan APD yang layak bagi karyawan dan 

menyesuaikan dengan perkembangan jaman serta selalu melakukan 

pengecekan dan pengawasan terhadap APD yang digunakan, agar karyawan 

merasa aman dan nyaman saat bekerja sehingga karyawan terhindar dari 

bahaya yang ada ditempat kerja dan mewujudkan zero accident di 

perushaan. 

2. Fasilitas Keselamatan Kerja 

Terkait dengan fasilitas keselamatan kerja di perusahaan, sebaiknya 

perusahan selalu meningkatkan pengawasan kepada karywan serta selalu 

mengadakan sosialisai kepada karywan terhdap pentingnya menerapkan K3 

di area kerja agar karyawan dapat terhindar dari kecelakaan kerja, dan 

menjalankan SOP yang telah ada di perushaan dengan sebaik mungkin. 

3. Fasilitas Kesehatan Kerja 

Terkait dengan fasilitas kesehatan kerja sebaiknya perusahan 

mengingkatkan fasilitas kesehatan yang ada di perushaan dengan 

memperbaharui P3K dengan lengkap, meningkatkan sarana dan prasarana 

yang ada seperti ambulance, tim tanggap darurat jika terjadi kecelakaan 

kerja, memperbaharui jalur evakuasi yang sudah hilang atau rusak, tim P3K, 

tim evakuasi bencana, tim pemadam kebakaran. Dan memberikan pelatihan 

khusu terhadap tim tanggap darurat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


