
21 
 

 

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Perusahaan  

PT MJO JO adalah perusahaan di bidang konstruksi yang sedang 

mengerjakan proyek konstruksi project PU  di daerah Desa Ujungnegoro 

Kecamatan Kandeman Kabupaten BTG sebagai perusahaan Subkontrak pada 

PT TOA NKE. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2015. Perusahaan 

tersebut sudah mengerjakan beberapa proyek besar seperti pelabuhan BTG, 

beberapa apartement di Jakarta dan masih banyak lagi. Karyawan yang dimiliki 

sebanyak 162 orang yang dimana mereka bekerja di bawah pantauan PT TOA 

NKE sebagai perusahaan penerima hasil subkontrak PT MJO JO. Terlampir 

dalam lampiran 13 merupakan struktur organisasi PT MJO JO. 

4.2 Gambaran Responden 

Responden dari penelitian ini merupakan pegawai atau pekerja 

sejumlah 72 orang, dari mandor 3 orang, dan dari SPV HSE 1 orang yang 

bekerja PT MJO JO yang mengerjakan proyek PU. Penelitian ini dilakukan 

pada saat hari libur kerja para karyawan. 

Table 4.1 Waktu Pengambilan Data 

Tanggal Penelitian Jumlah Responden Yang Di 

Dapat 

Tempat Pengambilan 

17 April 2019 28 orang Tempat istirahat samping proyek 

dan mesh pekerja 

1 Mei 2019 45 orang Mesh karyawan 

3 Mei 2019  3 orang  Mesh karyawan  

Sumber : Lampiran 5, 2019 
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Alasan melakukan penelitian selama 3 kali adalah karena pekerja sulit 

untuk ditemui dan diminta untuk mengisi kuesioner, larangan dari perusahaan 

untuk melakukan penelitian pada jam kerja dan juga di area proyek menjadi 

hambatan untuk berinteraksi oleh para karyawan secara langsung. 

4.2.1 Menurut Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Lama Bekerja 

Table 4.2 Jumlah Responden Menurut Umur 

Umur Jumlah Responden 

18 – 30 tahun  44 orang  

30 -45 tahun  30 orang  

45 – 60 tahun  2 orang  

    Sumber : Lampiran 6, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah responden terbanyak pada usia 18 – 30 

tahun yaitu sebanyak 44 orang. 

Tabel 4.3 Responden Menurut Umur Dan Pendidikan Terakhir 

Umur 

Pendidikan  

Jumlah 

SD SMP SMA SMK S1 

18 – 30 

tahun 

5 orang 21 orang 11 orang 6 orang 1 orang 44 orang 

31 – 43 

tahun 

11 orang 11 orang 1 orang 5 orang - 28 orang 

44 – 52 

tahun 

3 orang - - 1 orang - 4 orang 

Jumlah 19 orang 32 orang 12 orang 12 orang 1 orang 76 orang 

Sumber : Lampiran 7, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah responden rata rata berpendidikan SMP 

dan berumur antara 18 sampai 43 tahun. 
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Table 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja Serta Divisi 

Lama bekerja Divisi  

Besi Kayu Finishing 

1-6  bulan  4 orang 11 orang 1 orang  

7 - 12 bulan 31 orang 15 orang 9 orang 

13 - 24 bulan - 5 orang  - 

 Sumber : Lampiran 8 , 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah pekerja divisi besi lebih banyak pegawai 

lama yang masih bekerja yaitu sebanyak 31 orang dan rata rata lama bekerja 

sekitar 7 sampai 12 bulan. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Gambaran atau Deskripsi Pelaksanaan Program K3 Pekerja dan 

Perusahaan Konstruksi Bangunan Pada PT MJO di Proyek PU   

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan persepsi menurut 

perusahaan yang diambil dari wawancara dengan kuesioner yang telah di isi 

oleh SPV HSE K3 dalam PT MJO JO dan mengerjakan proyek PU (sesuai 

dengan lokasi penelitian) kemudian persepsi pekerja PT MJO JO yang 

berjumlah 72 orang dan 3 orang mandor. 

4.3.1.1 Persepsi Menurut Perusahaan Tentang Pelaksanaan Program K3  

Persepsi perusahan ini digunakan untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan program K3 dari sisi perusahaan. Persepsi perusahaan ini 

diambil dari bagian SPV HSE.   

 

 

 



24 
 

 

Tabel 4.5 Persepsi Menurut Perusahaan Tentang Pelaksanaan Program K3 

No Keterangan Ya Tidak Nilai Yang 

Didapat  

Kesimpulan 

Komitmen dan kebijakan 

1 Perusahaan selalu menyediakan alat 

pelindung kerja seperti helm, sepatu boot, 

sarung tangan, masker, hearness , dll ? 

Alasan :  

Ya, APD baik sesuai kebijakan K3 karena 

keselamatan di utamakan  

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Perusahaan 

menyediakan 

APD dengan 
baik 

2 Apakah semua peralatan kerja yang 

digunakan untuk bekerja dalam kondisi 

yang baik dan layak pakai ? 

Alasan :  

Peralatan yang baik dan layak menunjang 

keselamatan pekerja dan setiap sebulan 

sekali dilakukan inspeksi atau pengecekan 
alat kerja  

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Perusahaan 

menyediakan 

fasilitas kerja 
seperti alat 

kerja di siapkan 

dengan baik  

3 Apakah ada penugasan khusus oleh 
perusahaan kepada karyawan untuk 

mengontrol pelaksanaan program K3 di 

area proyek ? 

Alasan : 

 Ada , setiap perusahaan harus 

menyediakan petugas K3, minimal 50 

pekerja 1 petugas K3 yang telah 

bersertifikat kemenaker 

√ 

 Terlaksana 
dengan baik 

Perusahaan 
telah 

menyiapkan 

petugas khusus 

untuk 
mengontrol 

jalannya 

pelaksanaan 

program K3  

4 Apakah ada pendataan tingkat kecelakaan 

yang terjadi di area lokasi proyek ? 

Alasan : 

Ada , setiap incident / kecelakaan kerja 

harus membuat report mengenai kecelakaan 

untuk mengevaluasi agar tidak terulang lagi  

 

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Perusahaan 

selalu 
melakukan 

pendataan 

apabila ada 

kecelakaan 
namun data 

tersebut 

bersifat rahasia  

5 Apakah ada kesepakatan antara pengurus 
dan wakil tenaga kerja untuk menetapkan 

kebijakan K3 ? 

Alasan : 

Ada , sebelum masuk pekerja baru 
melaksanakan induction mengenai 

kebijakan K3 diproyek  

√ 

 Terlaksana 
dengan baik 

Perusahaan 
selalu 

melakukan 

kesepakatan 

kebijakan K3 
pada proyek 

yang akan di 

kerjakan  

Sumber : Lampiran 3, 2019 
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Tabel 4.5 Persepsi Menurut Perusahaan Tentang Pelaksanaan Program K3 

(Lanjutan 1) 

No Keterangan Ya Tidak Nilai 

Yang 

Didapat  

Kesimpulan 

Perencanaan     

1 

 

Apakah pada perusahaan melakukan 

pendataan akibat dari kecelakaan kerja 

yang telah terjadi ? 

Alasan : 

Pendataan dilakukan untuk menghitung 

dampak yang terjadi akibat kecelakaan baik 

secara materiel maupun kerugian berupa 

uang  

 
√ 

 Terlaksana 

dengan 

baik 

Adanya 

pendataan untuk 

menghitung 

dampak yang 

terjadi  

2 Apakah semua peraturan program 

pelaksanaan K3 ditujukan kepada seluruh 
karyawan yang bekerja ? 

Alasan :  

Ya , berlaku kepada semua pekerja agar 

tercipta keamanan dan keselamatan kerja  

√ 

 Terlaksana 

dengan 
baik 

Peraturan 

pelaksanaan 
program K3 

berlaku untuk 

semua pekerja 

tanpa terkecuali  

3 Apakah fasilitas keselamatan dan kesehatan 

kerja diberikan seluruhnya kepada 
karyawan ? 

Alasan :  

Ya, fasilitas penunjang keselamatan dan 

kesehatan diutamakan karena berpengaruh 
pada pekerjaan  

√ 

 Terlaksana 

dengan 
baik 

Adanya fasilitas 

penunjang 
keselamatan 

dan kesehatan 

karena 

berpengaruh 

pada pekerjaan  

Penerapan 

1 Apakah perusahaan memfasilitasi Alat 

Pelindung Diri kepada para pekerja dengan 
baik sesuai standar keamanan bekerja ? 

Alasan :  

Apabila APD yang telah di beri rusak, 

pekerja bisa mengajukan pengganti/ tukar 
pada perusahaan dengan menunjukan APD 

yang rusak / tidak layak  

√ 

 Terlaksana 

dengan 
baik 

Adanya fasilitas 

keselamatan 
bekerja hingga  

penggantian 

APD yang rusak  

Sumber : Lampiran 3, 2019 
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Table 4.5 Persepsi Menurut Perusahaan Tentang Pelaksanaan Program K3 

(Lanjutan 2) 

No Keterangan Ya Tidak Nilai Yang 

Didapat  

Kesimpulan 

2 Apakah pekerja yang melanggar program 

pelaksanaan K3 juga berpengaruh dengan 

upah atau gaji yang di terima mereka ? 

Alasan : 

 karena ada kebijakan apabila pekerja 

melanggar aturan akan discorsing selama 1 

– 2 hari tidak boleh bekerja   

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Pekerja yang 

melanggar atau 

tidak 

melaksanakan 
program 

pelaksanaan 

K3 akan 

terkena sanksi 
discorsing 

tidak boleh 

bekerja  

3 Apakah perusahaan memberikan fasilitas 

apabila ada kecelakaan kerja ? 

Alasan : 

 Ya , BPJS ketenagakerjaan di berikan 

perusahaan untuk menjamin kesehatan 

kerja dan perusahaan bertanggungjawab 

penuh   

 

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Perusahaan 

bertanggung 

jawab penuh 
dan 

memberikan 

fasilitas 

kesehatan 
kepada pekerja 

4 Apakah karyawan diberi jaminan kesehatan 
berupa asuransi atau klinik oleh perusahaan 

? 

Alasan : 

 apabila pekerja sakit/ kecelakaan kerja 
perusahaan menyediakan klinik khusus 

pekerja. Apabila sakit parah perusahaan 

bekerja sama dengan Rumah Sakit (RS) 

untuk menangani  

 

√ 

 Terlaksana 
dengan baik 

Pekerja yang 
sakit/ 

kecelakaan 

kerja 

perusahaan 
menyediakan 

fasilitas 

kesehatan 

seperti klinik 
dan Rumah 

sakit  

5 Apakah perusahaan selalu memberikan 
reward kepada karyawannya yang selalu 

patuh dan tertib untuk menggunakan APD  

Alasan : 

 Setiap awal bulan pekerja yang taat dan 
patuh akan aturan K3 diberikan 

penghargaan berupa sertifikat dan voucher  

√ 

 Terlaksana 
dengan baik 

Selalu ada 
penghargaan 

atau reward 

untuk pekerja 

yang taat dan 
patuh terhadap 

aturan K3  

Sumber : Lampiran 3, 2019 
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Table 4.5 Persepsi Menurut Perusahaan Tentang Pelaksanaan Program K3 

(Lanjutan 3) 

No Keterangan Ya Tidak Nilai Yang 

Didapat  

Kesimpulan 

6 Apakah ada pelatihan kerja yang dilakukan 

perusahaan kepada karyawannya, berapa 

kali dalam sebulan ? 

Alasan :  

Sebulan 2 kali dilakukan pelatihan bagi 

pekerja agar meningkatkan kesadaran 

bekerja dengan aman  

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Adanya 

pelatihan kerja 

yang dilakukan 

setiap sebulan 
2 kali  

7 Apakah pihak manajemen perusahaan 

selalu menjalin hubungan dengan para 

pekerjanya ? 

Alasan : 

 setiap pagi melakukan Tool Box Meeting 

oleh karyawan yang membahas masalah 

pekerjaan, progress dan kendala yang ada di 
lapangan  

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Adanya brefing 

atau rapat 

setiap pagi 
untuk 

membahas 

masalah 

pekerjaan, 
progress dan 

kendala yang 

ada  

8 Apakah setiap kali karyawan terjadi 

kecelakaan apakah ada pencatatan oleh 

pihak manajemen perusahaan ? 

Alasan : 

 Ada , sebagai report / catatan baik 

buruknya sebuah management mengenai 

kesadaran K3  

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Ada pencatatan 

apabila ada 

pekerja yang 
terjadi 

kecelakaan 

kerja sebagai 

bahan catatan 
untuk pihak 

management  

Sumber : Lampiran 3, 2019 
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Table 4.5 Persepsi Menurut Perusahaan Tentang Pelaksanaan Program K3 

(Lanjutan 4) 

No Keterangan Ya Tidak Nilai Yang 

Didapat  

Kesimpulan 

9 Apakah jumlah APD yang ada selalu 

ada pendataan jumlah dan kondisinya ? 

Alasan : 

Pastinya, APD didata sesuai pekerja 
yang ada. Apabila ada yang rusak 

langsung di ganti  

 

 

√ 

 Terlaksana 

dengan 

baik 

Ada data APD 

dan jumlah 

APD yang 

layak pakai 
sesuai dengan 

jumlah pekerja 

karena setiap 

pekerja 
bertanggung 

jawab atas 

APD yang 

mereka bawa. 
Apabila ada 

kerusakan 

langsung di 

ganti oleh 
perusahaan  

Pengukuran 

1 Apakah perusahaan melakukan 

pengujian keamanan pada area yang 
akan dikerjakan ? 

Alasan :  

dilakukan observasi / pengamatan 

terlebih dahulu sebelum melakukan 
pekerjaan  

√ 

 Terlaksana 

dengan 
baik 

Adanya 

pengamatan 
atau observasi 

terlebih dahulu 

sebelum 

melakukan 
pekerjaan di 

area kerja  

2 Apakah perusahaan selalu melakukan 
pengecekan pada sistem keselamatan 

karyawannya ? 

Alasan :  

Management bekerja sama dengan 
departement HSE mengenai sistim 

kerja aman untuk meningkatkan 

kesadaran pekerja mengenai 

pentingnya K3  

 

v 

 Terlaksana 
dengan 

baik 

Adanya upaya 
kerjasama 

dengan pihak 

yang mengerti 

K3 untuk 
meningkatkan 

kesadaran 

pekerja 

mengenai 
pentingnya K3  

Sumber : Lampiran 3, 2019 
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Table 4.5 Persepsi Menurut Perusahaan Tentang Pelaksanaan Program K3 

(Lanjutan 5) 

3 Apabila ada kesalahan atau area tidak 

aman apakah akan melakukan 

perbaikan atau selanjutnya melakukan 

pencegahan sebelum dikerjakan 
kembali oleh pekerja  

Alasan :  

petugas K3 setiap hari melakukan 

pencegahan dan pengecekan diarea 
kerja dan apabila ada kesalahan atau 

area tidak aman pekerjaan di stop / 

dihentikan dan dilakukan perbaikan  

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Petugas K3 

yang 

ditugaskan oleh 

perusahaan 
selalu 

melakukan 

pengecekan di 

area kerja  

Tinjauan ulang 

1 Apakah perusahaan selalu melakukan 

evaluasi sistem K3 secara berkala ? 

Alasan : 

 ya , setiap seminggu sekali dilakukan 

koordinasi meeting mengenai K3  

√ 

 Terlaksana 

dengan baik 

Adanya 

koordinasi 

setiap minggu 

sekali 
mengenai K3 

Sumber : Lampiran 3, 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 memperoleh hasil untuk persepsi dari perusahaan 

yang diambil dari SPV HSE PT MJO JO yang menyatakan bahwa dari 

pertanyaan semua indikator diatas telah dilaksanakan oleh perusahaan. 

Kemudian dari jawaban diatas digunakan untuk tolak ukur terlaksana atau 

tidaknya pelaksanaan program K3 di dalam PT MJO JO pada proyek PU. 

4.3.1.2 Persepsi Menurut Pekerja Tentang Pelaksanaan Program K3  

Persepsi menurut pekerja ini dilakukan oleh pekerja sejumlah 72 orang. 

Persepsi menurut pekerja dilakukan untuk mengambil data gambaran 

terlaksana atau tidaknya pelaksanaan program K3 dari persepsi karyawan.  
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Tabel 4.6 Persepsi Menurut Pekerja Tentang Pelaksanaan Program K3 

No  Keterangan  TS RR S Rata 

-Rata 

Keterangan  Kesimpulan  

Komitmen dan Kebijakan (1) (2) (3)    

1 

Apakah perusahaan 

menyediakan alat pelindung 

diri seperti helm, rompi, 

masker, hearnes dll ? 

0 

(0) 

0 

(0) 

72 

(216) 

3,00 Berjalan 

Dengan Baik 

Perusahaan 

sudah 

menyediakan 

APD dengan 

baik  

2 

Apakah peralatan bekerja 

yang di gunakan bapak 

bekerja selalu dalam kondisi 

yang baik ? 

0 

(0) 

1 

(2) 

71 

(213) 

2,99 Berjalan 

Dengan Baik 

Perusahaan 

sudah 

menyediakan 

alat kerja 

dengan baik  

3 

Apakah teman bapak ada 

yang di tugaskan untuk 

mengontrol pelaksanaan 

program K3 di area proyek ? 

1 

(1) 

0 

(0) 

71 

(213) 

2,99 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

kontrol dari 

pegawai yang 

di tugaskan 

untuk 

mengontrol 

pelaksanaan 

program K3   

4 

Apabila terjadi kecelakaan 

kerja apakah selalu ada 

pendataan oleh pihak 

management ?  

0 

(0) 

0 

(0) 

72 

(216) 

3,00 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

pendataan oleh 

pihak 

management  

Sumber : Lampiran 4,2019 
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Tabel 4.6 Persepsi Menurut Pekerja Tentang Pelaksanaan Program K3 

 (Lanjutan 1) 

No  Keterangan  TS RR S Rata 

-Rata 

Keterangan  Kesimpulan  

5 

Apakah ada kesepakatan 

antara pekerja dengan 

pengurus atau pihak 

management proyek untuk 

menetapkan kebijakan K3?  

0 

(0) 

1 

(2) 

71 

(213) 

2,99 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

kesepakatan 

dahulu untuk 

menetapkan 

kebijakan K3   

Perencanaan 
      

1 

Apakah selalu ada 

pendataan yang di lakukan 

oleh pihak management 

proyek akibat dari 

kecelakaan kerja yang telah 

terjaadi  

0 

(0) 

3 

(6) 

69 

(207) 

2,96 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

pendataan yang 

dilakukan oleh 

pihak 

manajement  

2 

Apakah bapak merasakan 

peraturan K3 di berlakukan 

kepada seluruh karyawan 

proyek termasuk pihak 

management ? 

0 

(0) 

4 

(8) 

68 

(204) 

2,94 Berjalan 

Dengan Baik 

Peraturan K3 

berlaku untuk 

semua 

karyawan 

proyek 

termasuk pihak 

management 

Sumber : Lampiran 4,2019 
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Tabel 4.6 Persepsi Menurut Pekerja Tentang Pelaksanaan Program K3

 (Lanjutan 2) 

No  Keterangan  TS RR S Rata 

-Rata 

Keterangan  Kesimpulan  

3 

Apakah bapak merasakan 

fasilitas penunjang K3 di 

berikan seluruhnya kepada 

karyawan ? 

0 

(0) 

6 

(12) 

66 

(198) 

2,91 Berjalan 

Dengan Baik 

Fasilitas K3 di 

berikan 

seluruhnya 

kepada 

karyawan oleh 

perusahaan  

Penerapan       

1 

Apakah perusahaan selalu 

mengganti APD yang rusak 

atau yang sudah tidak 

standar ke yang lebih baru 

dan safety ? 

0 

(0) 

3 

(6) 

69 

(207) 

2,96 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

penggantian 

terhadap APD 

yang rusak  

2 

Apabila ada yang tidak 

menggunakan APD juga 

berpengaruh dengan upah 

atau gaji yang di dapat ? 

5 

(5) 

42 

(84) 

25 

(75) 

2,27 Berjalan 

Dengan Baik 

Apabila ada 

karyawan yang 

melanggar 

peraturan K3 

berpengaruh 

dengan gaji 

3 

Apabila ada kejadian 

kecelakaan kerja, 

perusahaan akan 

memberikan fasilitas untuk 

mengatasinya ? 

0 

(0) 

4 

(8) 

68 

(204) 

2,94 Berjalan 

Dengan Baik 

Ada fasilitas 

untuk 

karyawannya 

apabila terjadi 

kecelakaan 

kerja  

Sumber : Lampiran 4,2019 
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Tabel 4.6 Persepsi Menurut Pekerja Tentang Pelaksanaan Program K3  

(Lanjutan 3) 

No  Keterangan  TS RR S Rata 

-Rata 

Keterangan  Kesimpulan  

4 

Apakah ada di perusahaan  

jaminan kesehatan misal 

asuransi atau klinik yang 

tersedia untuk menjamin 

kesehatan bapak bekerja ? 

0 

(0) 

5 

(10) 

67 

(201) 

2,93 Berjalan 

Dengan Baik 

Perusahaan 

memberikan 

fasilitas 

jaminan 

kesehatan 

berupa asuransi 

dan bekerja 

sama dengan 

klinik maupun 

rumah sakit  

5 

Apakah perusahaan 

memberikan reward kepada 

bapak apabila selalu taat 

menggunakan APD  

0 

(0) 

3 

(6) 

69 

(207) 

2,95 Berjalan 

Dengan Baik 

Perusahaan 

memberikan 

penghargaan 

kepada 

karyawannya 

apabila mereka 

taat dan patuh 

terhadap 

peraturan K3  

6 

Apakah ada pelatihan kerja 

yang di selenggarakan oleh 

perusahaan bapak kepada 

para pekerjanya ? 

2 

(2) 

5 

(10) 

65 

(195) 

2,87 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu 

diadakannya 

pelatihan kerja 

oleh 

perusahaan  

Sumber : Lampiran 4,2019 
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Tabel 4.6 Persepsi Menurut Pekerja Tentang Pelaksanaan Program K3 

 (Lanjutan 4) 

No  Keterangan  TS RR S Rata 

-Rata 

Keterangan  Kesimpulan  

7 

Apakah pihak management 

selalu menjalin hubungan 

baik kepada para pekerjanya 

? 

0 

(0) 

3 

(6) 

69 

(207) 

2,95 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

komunikasi 

antara pihak 

manajement 

dan karyawan 

yang ada di 

lapangan  

8 

Apakah apabila terjadi 

kecelakaan kerja selalu ada 

pencatatan oleh pihak 

management ? 

0 

(0) 

7 

(14) 

65 

(195) 

2,90 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

apabila terjadi 

kecelakaan 

langsung 

dicatat dan 

dicari 

penyebabnya  

9 

Apakah selalu aada data 

jumlah dan kondisi alat 

APD yang di pakai ? 

0 

(0) 

9 

(18) 

63 

(189) 

2,87 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

pendataan dan 

jumlah APD 

yang di 

digunakan 

sama dengan 

jumlah 

karyawan di 

lapangan  

Sumber : Lampiran 4,2019 
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Tabel 4.6 Persepsi Menurut Pekerja Tentang Pelaksanaan Program K3 

 (Lanjutan 5) 

No  Keterangan  TS RR S Rata 

-Rata 

Keterangan  Kesimpulan  

Pengukuran       

1 

 

Apakah perusahaan bapak 

melakukan observasi / 

pengamatan kondisi area 

yang akan di kerjakan ? 

0 

(0) 

6 

(12) 

66 

(198) 

2,91 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

pengecekan 

sebelum 

melakukan 

pengerjaan di 

suatu area oleh 

pihak 

perusahaan  

.2 

 

Apakah perusahaan bapak 

selalu melakukan 

pengecekan dan kontrol 

pada pelaksanaan program 

K3 ? 

0 

(0) 

7 

(14) 

65 

(195) 

2,90 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu diadakan 

kontrol rutin 

oleh pihak 

petugas K3 

dilapangan atau 

area proyek 

3 

Apabila ada area yang 

berbahaya apakah ada 

perbaikan terlebih dahulu 

dan melakukan pencegahan 

oleh pihak management 

sebelum di kerjakan ?  

0 

(0) 

5 

(10) 

67 

(210) 

2,93 Berjalan 

Dengan Baik 

Selalu ada 

peringatan dan 

pembenahan 

sebelum di 

kerjakan oleh 

pekerja  

Sumber : Lampiran 4,2019 
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Tabel 4.6 Persepsi Menurut Pekerja Tentang Pelaksanaan Program K3 

 (Lanjutan 6) 

Tinjauan ulang dan Evaluasi       

1 

 

Apakah perusahaan selalu 

mengadakan rapat evaluasi 

tentang pelaksanaan 

program K3 ? 

0 

(0) 

20 

(40) 

52 

(156) 

2,72 Berjalan 

Dengan Baik 

Perusahaan 

selalu rutin 

mengadakan 

evaluasi 

mengenai 

pelaksanaan 

program K3  

Sumber : Lampiran 4,2019 

Menurut tabel 4.6 menghasilkan menurut persepsi pekerja pelaksanaan 

program K3 pada PT MJO JO di proyek PU telah berjalan dengan baik. Nilai 

rata rata yang didapat berkisaran dari 2,20 hingga 3,00 ini menunjukan bahwa 

pelaksanaan program K3 berjalan dengan baik.   

Tabel 4.7 Gabungan Hasil Pelaksanaan Program K3 Persepsi Pekerja Dan 

Perusahaan Dari Seluruh Indikator 

No Persepsi Pekerja  Persepsi 

Perusahaan 

Nilai Yang 

Didapat 

Hasil Yang Didapat 

Komitmen dan kebijakan 

1 Perusahaan sudah 

menyediakan APD 

dengan baik. 

Perusahaan 

menyediakan APD 

dengan baik  

Berjalan 

dengan 

baik  

Komitmen dan kebijakan didalam 

perusahaan ini telah berjalan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari kedua persepsi baik 

perusahaan maupun pekerja. 2 Perusahaan sudah 

menyediakan alat 

kerja dengan baik 

Perusahaan 

menyediakan alat 

kerja dengan baik  

Berjalan 

dengan 

baik 

Sumber : Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 
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Tabel 4.7 Gabungan Hasil Pelaksanaan Program K3 Persepsi Pekerja Dan 

Perusahaan Dari Seluruh Indikator (Lanjutan 1)  

No  Persepsi Pekerja Persepsi 

Perusahaan 

Nilai 

Yang 

Didapat 

Hasil Yang Didapat  

3 Selalu ada kontrol 

dari pegawai yang 

ditugaskan untuk 

mengontrol 

pelaksanaan 

program K3 

Perusahaan telah 

menyiapkan petugas 

khusus untuk 

mengontrol jalannya 

pelaksanaan 

program K3 

Berjalan 

dengan 

baik 

Komitmen dan kebijakan dapat 

berjalan dengan baik karena didukung 

dari penyediaan APD yang baik, 

penyediaan alat kerja dengan baik, 

adanya kontrol tentang pelaksanaan 

program K3, adanya pendataan oleh 

pihak Manajemen dan adanya 

kesepakatan dahulu untuk menetapkan 

kebijakan K3. 

4 Selalu ada 

pendataan oleh 

pihak Manajemen.  

Perusahaan selalu 

melakukan 

pendataan apabila 

ada kecelakaan 

Berjalan 

dengan 

baik 

5 Selalu ada 

kesepakatan dahulu 

untuk menetapkan 

kebijakan K3. 

 

Perusahaan selalu 

melakukan 

kesepakatan 

kebijakan K3 pada 

proyek yang akan di 

kerjakan  

 

Berjalan 

dengan 

baik 

Perencanaan 

1 Selalu ada 

pendataan oleh 

pihak Manajemen 

Adanya pendataan 

untuk menghitung 

dampak yang 

terjadi 

Berjalan 

dengan 

baik 

Perencanaan didalam pelaksanaan 

program K3 telah berjalan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari 

persepsi pekerja dan persepsi dari 

perusahaan. Perencanaan berjalan 

dengan baik karena didukung oleh 

adanya pendataan oleh pihak 

Manajemen untuk menghitung 

dampak yang terjadi,  

 

2 Peraturan K3 

berlaku untuk 

semua karyawan 

proyek termasuk 

pihak 

Manajemen. 

Peraturan 

pelaksanaan 

program K3 

berlaku untuk 

semua pekerja 

tanpa terkecuali 

Berjalan 

dengan 

baik 

Sumber :Tabel 4.5 dan Tabel 4.6  
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Tabel 4.7 Gabungan Hasil Pelaksanaan Program K3 Persepsi Pekerja Dan 

Perusahaan Dari Seluruh Indikator (Lanjutan 2)  

No  Persepsi 

Pekerja 

Persepsi 

Perusahaan 

Nilai 

Yang 

Didapat 

Hasil Yang Didapat  

3 Fasilitas K3 di 

berikan 

seluruhnya 

kepada 

karyawan oleh 

perusahaan. 

 

Adanya fasilitas 

penunjang 

keselamatan dan 

kesehatan karena 

berpengaruh pada 

pekerjaan. 

 

Berjalan 

dengan 

baik 

peraturan berlaku untuk semua karyawan 

proyek termasuk pihak Manajemen dan  

fasilitas K3 diberikan seluruhnya kepada 

karyawan oleh perusahaan untuk penunjang 

keselamatan dan kesehatan. 

Penerapan 

1 Selalu ada 

penggantian 

terhadap APD 

yang rusak 

Adanya fasilitas 

keselamatan bekerja 

hingga  penggantian 

APD yang rusak 

Berjalan 

dengan 

baik 

Penerapan didalam Pelaksanaan Program 

K3 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari persepsi pekerja dan persepsi 

perusahaan. Penerapan pelaksanaan 

program K3 berjalan dengan baik karena 

didukung dengan  selalu ada penggantian 

terhadap APD yang rusak, pekerja yang 

melanggar peraturan K3 akan terkena 

sanksi, perusahaan bertanggungjawab 

apabila ada pekerja yang terjadi kecelakaan 

kerja, perusahaan memberikan jaminan 

kesehatan kepada pekerja, perusahaan 

memberikan penghargaan kepada pekerja 

yang patuh dan taat terhadap peraturan K3, 

adanya pelatihan kerja oleh perusahaan,  

2 Apabila ada 

pekerja yang 

melanggar 

peraturan K3 

berpengaruh 

dengan gaji   

Pekerja yang 

melanggar atau tidak 

melaksanakan 

program 

pelaksanaan K3 

akan terkena sanksi 

discorsing tidak 

boleh bekerja 

Berjalan 

dengan 

baik 

3 Ada fasilitas 

untuk 

karyawannya 

apabila terjadi 

kecelakaan 

kerja. 

Perusahaan 

bertanggung jawab 

penuh dan 

memberikan fasilitas 

kesehatan kepada 

pekerja 

Berjalan 

dengan 

baik 

Sumber :Tabel 4.5 dan Tabel 4.6  
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Tabel 4.7 Gabungan Hasil Pelaksanaan Program K3 Persepsi Pekerja Dan 

Perusahaan Dari Seluruh Indikator (Lanjutan 3)  

No  Persepsi Pekerja Persepsi 

Perusahaan 

Nilai 

Yang 

Didapat 

Hasil Yang Didapat  

4 Perusahaan 

memberikan fasilitas 

jaminan kesehatan 

berupa asuransi dan 

bekerja sama dengan 

klinik maupun 

rumahsakit. 

Pekerja yang sakit/ 

kecelakaan kerja 

perusahaan 

menyediakan 

fasilitas kesehatan 

seperti klinik dan 

Rumah sakit 

Berjalan 

dengan 

baik 

selalu ada komunikasi antara pekerja 

dan juga perusahaan melalui pihak 

Manajemen perusahaan,  adanya 

pencatatan apabila terjadi kecelakaan 

kerja kemudian dicari penyebab 

kecelakaannya dan selalu ada 

pendataan jumlah APD yang dipakai 

oleh pekerja apabila ada kerusakan 

APD langsung diganti dengan yang 

baru 

5 Perusahaan 

memberikan 

penghargaan kepada 

karyawannya apabila 

mereka taat dan 

patuh terhadap 

peraturan K3. 

Selalu ada 

penghargaan atau 

reward untuk pekerja 

yang taat dan patuh 

terhadap aturan K3 

Berjalan 

dengan 

baik 

6 Selalu diadakannya 

pelatihan kerja oleh 

perusahaan. 

Adanya pelatihan 

kerja yang dilakukan 

setiap sebulan 2 kali 

Berjalan 

dengan 

baik 

7 Selalu ada 

komunikasi antara 

pihak Manajemen 

dan pekerja yang ada 

di lapangan. 

 

Adanya brefing atau 

rapat setiap pagi 

untuk membahas 

masalah pekerjaan, 

progress dan kendala 

yang ada  

Berjalan 

dengan 

baik 

Sumber :Tabel 4.5 dan Tabel 4.6  
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Tabel 4.7 Gabungan Hasil Pelaksanaan Program K3 Persepsi Pekerja Dan 

Perusahaan Dari Seluruh Indikator (Lanjutan 4)  

No  Persepsi 

Pekerja 

Persepsi Perusahaan Nilai 

Yang 

Didapat 

Hasil Yang Didapat  

8 Selalu ada 

apabila terjadi 

kecelakaan 

langsung dicatat 

dan dicari 

penyebabnya. 

Ada pencatatan 

apabila ada pekerja 

yang terjadi 

kecelakaan kerja 

sebagai bahan catatan 

untuk pihak 

management 

Berjalan 

dengan 

baik 

 

9 Selalu ada 

pendataan dan 

jumlah APD 

yang di 

digunakan sama 

dengan jumlah 

karyawan di 

lapangan. 

Ada data APD dan 

jumlah APD yang 

layak pakai sesuai 

dengan jumlah 

pekerja karena setiap 

pekerja bertanggung 

jawab atas APD yang 

mereka bawa. Apabila 

ada kerusakan 

langsung di ganti oleh 

perusahaan  

Berjalan 

dengan 

baik 

Sumber :Tabel 4.5 dan Tabel 4.6  
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Tabel 4.7 Gabungan Hasil Pelaksanaan Program K3 Persepsi Pekerja Dan 

Perusahaan Dari Seluruh Indikator (Lanjutan 5)  

No  Persepsi Pekerja Persepsi 

Perusahaan 

Nilai 

Yang 

Didapat 

Hasil Yang Didapat  

Pengukuran 

1 Selalu ada 

pengecekan 

sebelum 

melakukan 

pengerjaan di 

suatu area oleh 

pihak perusahaan. 

Adanya pengamatan 

atau observasi 

terlebih dahulu 

sebelum melakukan 

pekerjaan di area 

kerja 

Berjalan 

dengan 

baik 

engukuran didalam Pelaksanaan Program 

K3 telah berjalan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari persepsi pekerja dan 

persepsi perusahaan. Pengukuran didalam 

pelaksanaan program K3 berjalan dengan 

baik didukung dengan adanya pengecekan 

sebelum melakukan pengerjaan di suatu 

area oleh pihak perusahaan, adanya 

kontrol rutin oleh pihak petugas K3 

dilapangan atau area proyek dan adanya 

peringatan dan pembenahan sebelum di 

kerjakan oleh pekerja    

2 Selalu diadakan 

kontrol rutin oleh 

pihak petugas K3 

dilapangan atau 

area proyek. 

Adanya upaya 

kerjasama dengan 

pihak yang mengerti 

K3 untuk 

meningkatkan 

kesadaran pekerja 

mengenai pentingnya 

K3 

Berjalan 

dengan 

baik 

3 Selalu ada 

peringatan dan 

pembenahan 

sebelum di 

kerjakan oleh 

pekerja. 

Petugas K3 yang 

ditugaskan oleh 

perusahaan selalu 

melakukan 

pengecekan di area 

kerja  

 

Berjalan 

dengan 

baik 

Tinjauan ulang dan evaluasi 

1 Perusahaan selalu 

rutin mengadakan 

evaluasi 

mengenai 

pelaksanaan 

program K3. 

 

Adanya koordinasi 

setiap satu minggu 

sekali mengenai K3 

Berjalan 

dengan 

baik 

Tinjauan ulang dan evaluasi dalam 

Pelaksanaan program K3 telah berjalan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

persepsi pekerja dan persepsi perusahaan. 

Tinjauan ulang dan evaluasi berjalan 

dengan baik karena perusahaan selalu 

rutin mengadakan evaluasi dan koordinasi 

mengenai pelaksanaan program K3 setiap 

satu minggu sekali 

Sumber :Tabel 4.5 dan Tabel 4.6  
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4.3.2 Upaya-upaya Pelaksanaan Program K3 Yang Dilakukan Oleh 

Perusahaan Agar Pelaksanaan Program K3 Di Proyek PU Berjalan Dengan 

Baik  

Upaya-upaya pelaksanaan program K3 yang dilakukan oleh perusahaan 

mengenai potensi bahaya sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari 

disediakannya APD yang baik serta kondisi APD seperti helm, sepatu safety, 

sarung tangan, kacamata, dan rompi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari 

pernyataan SPV HSE sebagai perwakilan perusahaan dan Mandor sebagai 

perwakilan pekerja. Mereka mengatakan bahwa perusahaan menyediakan APD 

sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan standar pelaksanaan program 

K3 dan APD yang disediakan berupa helm, sepatu safety, sarung tangan, 

kacamata dan rompi. 

Upaya-upaya pelaksanaan program K3 yang dilakukan oleh perusahaan 

mengenai tingkat bahaya sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari 

perusahaan selalu melakukan evaluasi jika terjadi kecelakaan kerja. Dalam 

proses evaluasi tersebut jika kecelakaan tersebut terdampak pada pekerja dalam 

jangka panjang perusahaan akan memberikan jaminan perawatan sampai 

sembuh dan tetap di hitung hari kerja selama perawatan. Kemudian apabila 

pekerja melanggar peraturan dengan tidak memakai APD dengan baik akan 

mendapatkan punishment berupa pelubangan pada ID Card dan sanksi yang 

lebih tegas akan dikeluarkan dari perusahaan. Selanjutnya untuk yang tidak 

mematuhi pelaksanaan program K3 akan diberikan sanksi tegas berupa 

dikeluarkan dari perusahaan, namun apabila pekerja patuh dengan pelaksanaan 

program K3 akan diberikan reward berupa serifikat, uang dan baju. Perusahaan 

memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan dari SPV HSE persepsi dari perusahaan dan juga Mandor 

persepsi dari perwakilan karyawan. Peringatan punishment berupa pelubangan 

ID Card terhadap pekerja jika melanggar pelaksanaan program K3 dengan tidak 

patuh menggunakan APD yang baik dan tindakan tegas akan dikeluarkan oleh 

perusahaan apabila pekerja tetap membandel tidak menaati pelaksanaan program 
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K3 dengan baik dan benar. Untuk pekerja yang patuh terhadap pelaksanaan 

program K3 dan menggunakan APD dengan baik perusahaan akan memberikan 

reward berupa sertifikat, uang dan baju. Kemudian pemberian jaminan 

kesehatan terhadap pekerja berupa BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas P3K di 

area proyek agar pekerja tetap nyaman bekerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


