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Lampiran I 

Bukti Kunjungan ke PT 

Mafahtex 
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Lampiran II 

Bukti Omset PT Mafahtex 
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Lampiran III 

Bukti Wawancara dengan 

Bapak Suherman Selaku  

Pimpinan PT Mafahtex 
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LAMPIRAN 

 

Hasil Wawancara Pra Survei dengan Pemimpin PT Mafahtex 

Berikut adalah hasil wawancara pra survey dengan Bapak Suherman selaku 

pimpinan PT Mafahtex. 

1. Bergerak dalam bidang apakah PT Mafahtex? 

Bergerak di bidang Tekstil 

2. Produk apa saja yang dimiliki perusahaan ini? 

PT Mafahtex mengolah benang menjadi kain putih dengan berbagai 

macam tingkat kerekatan tenunan.  

3. Sudah berapa lama perusahaan ini berdiri? 

Sudah 40 tahun 

4. Bagaimana sejarah singkat dari perusahaan ini? 

Kebutuhan kain di Pekalongan masih banyak. Akhirnya pemilik mencoba 

membuka industri kain tenun. PT Mafahtex. PT Mafahtex sebelumnya 

bernama PT Mahatex. Namun sekarang PT Mafahtex dimiliki oleh PT 

Lokatex. PT Mafahtex mengalami perkembangan yang cukup pesat. PT 

Mafahtex sekarang sudah memiliki 310 mesin dan jumlah karyawan sudah 

325 orang. 

5. Apa visi dan misi perusahaan? 

Ya intinya supaya perusahaan lebih baik,dapat keuntungan yang lebih 

besar dan meningkatnya kesejahteraan karyawan.   

6. Bagaimana dengan struktur organisasi di Perusahaan? Dan apakah tertulis? 

Perusahaan memiliki struktur organisasi tapi tidak tertulis.  

7. Adakah job description yang jelas untuk setiap karyawan? Dan apakah 

tertulis? 

Ada job description untuk masing-masing karyawan tapi tidak tertulis. 

Tugas masing-masing hanya dijelaskan pada awal bekerja.  

8. Fungsi apa saja yang ada di perusahaan? 

Fungsi Produksi, Personalia, Maintanance, Accounting, Gudang dan 

Pembelian.    
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9. Apakah ada pengawas untuk masing-masing fungsi? 

Ada tapi untuk bagian personalia langsung pada pimpinan. 

10. Siapakah yang bertugas untuk memberikan wewenang? 

Saya sebagai pemimpin yang berwenang. Setiap hari jam 2-3 sore saya 

sudah mendapat laporan mengenai jumlah produksi dalam sehari,efisiensi 

dari produksi dan permasalahan dalam sehari. Karyawan disini sudah 

dibagi dalam kelompok agar lebih efisien. Setiap kelompok tiap hari di 

evaluasi untuk membahas masalah efisiensi. 

11. Adakah rangkap jabatan dalam bekerja? 

Ada rangkap jabatan dan setiap rangkap jabatan disini telah ditentukan 

oleh perusahaan. Rangkap jabatan untuk menghemat penggunaan SDM. 

12. Apakah timbul masalah dari rangkap jabatan? 

Tidak  

13. Apakah selama ini perusahaan sudah memiliki pencatatan yang jelas? 

(data perusahaan,keuangan, hasil produksi,persediaan,personalia) Sudah 

ada 

14. Apakah perusahaan memiliki SOP? Dan apakah tertulis? 

Perusahaan tidak memiliki SOP.  

15. Selain SOP apakah perusahaan memiliki peraturan yang lain? Dan apakah 

tertulis? 

Peraturan tentang keselamatan kerja karyawan, peraturan tentang efisiensi 

yang harus dicapai di setiap unit dan peraturan tentang kedisiplinan kerja. 

Secara lisan saja.  

16. Kemana saja hasil produksi perusahaan di jual? 

Hasil produksi langsung diambil oleh PT Lokatex.  

 

Bagian Produksi 

1. Berapa jumlah produk yang dapat diproduksi perusahaan dalam sehari?  

Dalam sehari tergantung efisiensi  dan Pick (kerekatan tenunan) dalam 

sehari jika efisiensi 90% akan mencapai 28.500 meter dan sebulan 

mencapai 860.000 meter 
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2. Bagaimana dengan proses produksi di perusahaan? Apakah berproduksi 

ketika hanya ada pesanan dari pelanggan? 

Produksi sesuai dengan pesanan dari PT Lokatex. 

3. Berapa jumlah karyawan yang bekerja dibagian produksi? 

285 karyawan 

4. Apa saja fungsi dari masing-masing karyawan? 

Bagian operator palet, operator tenun, pembantu tenun, montir, 

maintenance, oliman, shuttle man, stelbin, cucuk dan make up.  

5. Apakah ada rangkap jabatan dalam bagian produksi? 

Jabatan disini saling membantu tetapi tetap bertanggung jawab dengan 

tugas utama.  

6. Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan peraturan tentang proses 

produksi? 

Tidak ada yang spesifik tetapi tentang kedisiplinan saja.  

7. Bagaimana dengan proses penerimaan pesanan dari pelanggan? 

Tidak menerima langsung tetapi menerima proses pesanan dari PT 

Lokatex. 

8. Apakah terdapat masalah dalam proses penerimaan pesanan dari 

pelanggan? Dan apa dampaknya?  

Tidak ada. Karena jumlah pesanan disesuaikan dengan kapasitas mesin.  

9. Darimana perusahaan mendapatkan bahan baku? 

Dari PT Lokatex, PT Maju Prima dan PT Damatex 

10. Bagaimana proses mekanisme terkait dengan pembelian bahan baku? 

Bahan baku di dapat dari PT Lokatex dan dari perusahaan lain sehingga 

tidak mengalami kekurangan. Perusahaan punya standart minimal sebelum 

memesan benang lagi. Jika hari sabtu maka perusahaan mengantisipasi 

agar tidak kehabisan bahan baku. 

11. Apakah perusahaan mengalami kendala dalam pengadaan bahan baku? 

Kendala yang dihadapi yaitu sepinya pesanan sehingga perusahaan harus 

membeli bahan baku yang kualitasnya dibawah kualitas biasanya.  

12. Apakah perusahaan memeriksa bahan baku yang datang? 
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Diperiksa jumlah barangnya. Tetapi tidak dipriksa kualitasnya. 

13. Bagaimana jika terdapat bahan baku cacat? 

Diklaim atau di nego harganya bahan baku cacat tersebut. 

14. Apakah perusahaan memiliki pencatatan jumlah bahan baku? 

Ada. 

15. Apakah perusahaan melakukan stock opname persediaan bahan baku? 

Iya setiap bulan. 

16. Apakah tedapat masalah terkait persediaan bahan baku perusahaan? Dan 

apa dampaknya? 

Tidak ada malah terjadi selisih lebih karena misalnya 1 bal benang dapat 

jadi 1000  meter tetapi karena efisiensi tinggi 1 bal benang dapat jadi 1020 

meter.  

17. Dalam berproduksi,perusahaan menggunakan mesin atau orang? 

Mesin dan yang mengoperasikan mesin orang  

18. Apakah perusahaan memiliki pengawas produksi dan karyawan produksi? 

Ada,mengawasi karyawan dan produksinya. Baik yang diproduksi dan 

kedisiplinan.  

19. Apakah perusahaan menerapkan aturan tentang keselamatan kerja 

karyawan? 

Sudah ada namun dalam penerapannya karyawan seenaknya sendiri karena 

terlalu rumit 

20. Apakah selama produksi karyawan mengenakan alat pelindung? 

Seharusnya iya. 

21. Apakah perusahaan mempunyai orang yang bertugas sebagai quality 

kontrol? 

Ada, mengenai kualits hasil produksi dan Pick (kerekatan tenunan) jika 

ada kesalahan akan diulang sesuai dengan pesanan. 

22. Apakah selama ini terdapat masalah dengan kualitas produk perusahaan? 

Dan apa dampaknya?  

Terkadang terdapat salah Pick misal yang dipesan Pick 56 yang dibuat 

Pick 54. Sampai sekarang masih ada tetapi bisa diatasi.  
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23. Kenapa sampai terjadi kesalahan produksi? 

Yang salah operator penyetel mesin. Jadi kalau salah pemasangan alat Pick 

maka hasil tenunan akan salah juga. Padahal masing-masing Pick sudah 

dibedakan warnanya dan letaknya sehingga tidak salah dalam mengambil 

alat tersebut. Namun terkadang penyetel mesinnya salah mengambil alat 

karena alat tersebut warnanya tertutup oli.  

24. Setelah produk selesai diproduksi dimana produk tersebut disimpan? 

Digudang tetapi jika sudah banyak akan langsung diangkut ke PT Lokatex. 

25. Apakah ada fungsi dari perusahaan yang bertugas mengurus persediaan 

produk perusahaan?  

Bagian gudang 

26. Apakah perusahaan mempunyai ketentuan mengenai limbah sisa hasil 

produksi? 

Semua sisa hasil produksi dan produk gagal dikirim ke PT Lokatex. Sisa 

hasil produksi hanya 1% dari produksi. Dikirim setiap 1-2 bulan sekali.  

27. Apakah selama ini pengelolaan limbah mengalami kendala? Dan apa 

dampaknya?  

Tidak.  

28. Apakah selama ini terdapat kendala dengan bagian produksi? Dan apa 

dampaknya? 

Benang dari supplier tidak langsung diolah tetapi melalui proses kanji 

kemudian proses uap. Proses kanji ini dilakukan diperusahaan. Terkadang 

proses penguapan ini kurang sehingga hasil benang kanji tidak baik. Jika 

proses kanji ini tidak berjalan dengan baik maka benang yang dihasilkan 

mudah putus. Sehingga menghambat efisiensi produksi.  

29. Apakah tidak ada kontrol? 

Tidak ada kontrol pada benang yang selesai dikanji langsung di proses ke 

mesin. Masalah ketahuan saat benang dipakai produksi.  

30. Apakah ada pendataan tentang proses kanji? 
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Ada, setiap benang kanji di data, siapa yang membuat, jamnya dan 

masalah tiap gulungan kanji. Sehingga jika ada masalah perusahaan tau 

karyawan siapa yang melakukan proses benang kanji.  

31. Apakah terdapat masalah yang berkaitan dengan benang kanji? 

Selama ini benang kanji selalu mengalami masalah dalam proses 

pemberian kanji yang menyebabkan benang sering putus ketika digunakan 

dimesin. Benang putus ini menjadi salah satu penghambat mesin untuk 

mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Dan menyebabkan berkurangnya 

jumlah kain yang diproduksi.  

32. Bagaimana prosedur/proses pemberian kanji? 

Yang pertama disiapkan adalah bahan-bahan kimia yang diperlukan  

dicampur dengan aircampuran air dan bahan kimia dimasaksetelah 

bahan untuk pengkanjian siap baru digunakan dan dilakukan proses sizing 

dan penguapan. 

33. Berapa kriteria C yang diperlukan? 

Kriteria C sesuai dengan jenis benang yang diberi kanji. Sekitar 60C-

90C. 

34. Apa saja yang menghambat proses pemberian kanji ini? 

Pada proses ini biasanya kesalahan pada saat pencampuran bahan kimia 

dan air yang tidak sesuai ketentuan, derajat penguapan tidak terpenuhi dan 

batu bara yang digunakan oleh karyawan tidak cukup kering. 

35. Apakah ada yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan? 

Ada yaitu pengawasnya tetapi dilaporkan setiap saya minta saja.  

 

Keselamatan Kerja Karyawan (K3) 

1. Apakah bapak saat berkeliling mengawasi karyawan juga menggunakan 

alat pelindung diri (APD)? 

Tidak menggunakan. 

2. Apakah ada peringatan bagi tamu yang masuk kedalam pabrik untuk 

menggunakan alat pelindung diri? 

Tidak ada. 
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3. Apa yang dilakukan bapak ketika melihat ada karyawan yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri? 

Ya saya tegur dan saya suruh memakai APD tersebut. Kemudian 

dievaluasi saat rapat rutin.  

4. Apakah perusahaan menyediakan APD? 

Diperusahaan sudah menyediakan APD dan setiap karyawan sudah diberi. 

5. APD apa saja yang disediakan oleh perusahaan? 

Topeng las, penjepit untuk las, masker dan penutup rambut.  

6. Apakah perusahaan melakukan pengembangan keterampilan dan 

kemampuan karyawan dibidang K3? Jika ada apakah semua karyawan 

mengikuti? 

Ada sosialisasi tentang penggunaan mesin yang aman yang dilakukan 

sebulan sekali. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali. 

7. Berapa jumlah biaya berobat yang dibayarkan jika karyawan sakit? 

Apabila karyawan sakit biaya yang diganti sebesar Rp 25.000 dengan 

membawa kwitansi dari dokter. Biaya tersebut sudah termasuk biaya 

dokter dan biaya obat. 

8. Apakah ada karyawan yang sampai harus berhenti bekerja karena cacat 

akibat kecelakaan kerja?  

Tidak ada. 

9. Apakah perusahaan memiliki peraturan bagi karyawan seperti yang 

mengatur tentang keselamatan kerja karyawan?  

Ada tentang keselamatan kerja tapi tidak tertulis.  

10. Apakah perusahaan memiliki pengawas dalam penerapan peraturan 

keselamatan kerja? 

Untuk pengawas yaitu saya sendiri, bagian personalia dan tim K3 dari 

dinas terkadang mengawasi tetapi tidak ada orang yang dikhususkan untuk 

mengawasi penerapan peraturan.  

11. Apakah ikut BPJS Ketenagakerjaan? 

Tergantung masa kerja karyawan untuk yang tenaga kerja wanita. 

Sedangkan yang pria semuanya sudah diikutkan. Sekitar 50% karyawan 
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sudah didaftarkan. Biasanya untuk karyawan yang sudah kerja selama 2 

tahun lebih.  

12. Siapa yang membayar iuran BPJS ketenagakerjaan? 

Iuran ini disesuaikan dengan undang-undang yaitu yang menanggung 

perusahaan dan karyawan. 

13. Bagaimana mekanisme klaim ke BPJS apabila terjadi kecelakaan kerja? 

Proses klaim langsung saat terjadi kecelakaan kerja. Uang rumah sakit 

ditanggung terlebih dahulu oleh perusahaan baru diganti oleh BPJS. 

14. Untuk karyawan yang tidak ikut BPJS, bagaimana jika sampai terjadi 

kecelakaan kerja? 

Biasanya sudah ada karyawan yang ikut jamkesmas tetapi tidak ikut BPJS 

di perusahaan. Namun bila sampai masuk rumah sakit dan butuh biaya, 

biasanya perusahaan hanya akan menanggung 50% dari biaya.  

15. Apakah telah ada pelatihan K3 yang diadakan oleh perusahaan? 

Pelatihan sudah ada dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Jadi ada wakil dari perusahaan yang didaftarkan untuk ikut pelatihan di 

dinas, kemudian baru diajarkan dan dipraktekan ke karyawan yang 

lainnya. 
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Lampiran IV 

Visi-Misi PT Mafahtex 
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SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Suherman 

Jabatan  : Pimpinan PT Mafahtex 

Alamat   : Jalan Raya Tirto No.110 Pekalongan 

 

 Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berikut adalah visi dan misi 

dari PT Mafahtex: 

“Menjadikan PT Mafahtex menjadi perusahaan yang lebih baik dan mendapatkan 

keuntungan yang besar disertai meningkatnya kesejahteraan karyawan” 

 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat 

digunakan sebagaimana mestinya.  

 

Pekalongan, 7 Mei 2015 

Pimpinan PT Mafahtex 

 

 

Suherman  
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Lampiran V 

Struktur Organisasi PT 

Mafahtex 
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Lampiran VI 

Data Benang Putus PT Mafahtex 

Tahun 2014 dan  

Bulan Januari-Agustus 2015 
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Lampiran VII 

Data Efisiensi PT Mafahtex 

Tahun 2014 dan  

Bulan Januari-Agustus 2015 
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Lampiran VIII 

Data Produksi PT Mafahtex 

Tahun 2014 dan  

Bulan Januari-Agustus 2015 
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Lampiran IX 

Data dan Perhitungan Potensi 

Inefisiensi yang dialami PT 

Mafahtex Tahun 2014 dan Bulan 

Januari-Agustus 2015 
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Lampiran X 

Data Kecelakaan PT Mafahtex 

Tahun 2014 dan  

Bulan Januari-Agustus 2015 
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Lampiran XI 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor PER.08/MEN/VII/2010 

Tentang Alat Pelindung Diri 
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Lampiran XII 

Undang-Undang Republik Indonesia  

Nomor 1 Tahun 1970 

Tentang Keselamatan Kerja 
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Lampiran XIII 

Bukti Wawancara dengan Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Pekalongan. 
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Hasil Wawancara dengan 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan 

 

1. Menurut pengawas, mengapa penegakan K3 dalam industri penting? 

Penegakan K3 dalam industri penting karena setiap pekerjaan pasti ada resiko 

selain itu apabila tidak menegakan K3 akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar bagi perusahaan dan banyak resiko yang akan ditanggung oleh 

perusahaan. Biasanya perusahaan yang memiliki komitmen K3 akan 

mencegah agar tidak terjadi kecelakaan. Dalam pelaksanaan SMK3, 

perusahaan harus memiliki komitmen dalam K3. Jadi perusahaaan harus 

membiayai agar kecelakaan tidak sampai terjadi. Dan K3 ini merupakan cara 

pencegahan kerugian yang lebih besar. Apabila sampai terjadi kecelakaan 

yang besar akan menghancurkan perusahaan itu sendiri karena bisa saja 

penilaian mutu oleh dinas akan turun, adanya waktu kerja yang hilang, target 

perusahaan tidak terpenuhi, hilangnya kepercayaan perusahaan lain dan 

konsumen terhadap perusahaan tersebut.  

 

2. Apakah selama ini dari dinas memberikan pembinaan terhadap industri 

mengenai pentingnya K3? 

Pembinaan oleh dinas selalu dilakukan secara rutin baik lewat penyuluhan, 

sosialisasi dan bimbingan teknis. Pembinaan ini selalu ada namun dengan 

materi yang berbeda. Misalnya penyuluhan dan pelatihan terhadap karyawan 

untuk bencana kebakaran dan pencegahan api. Karena biasanya bila sampai 

terjadi bencana, karyawan akan gugup dan tidak mengerti cara pengunaan alat 

pemadam api. 
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3. Aturan mengenai K3 di Kota Pekalongan, apakah mengacu pada UU No. 1 

Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau memiliki 

peraturan sendiri? 

Undang-undang ini adalah dasarnya namun kita juga menggunakan masing-

masing peraturan menteri sesuai dengan pelaksanaanya.  

 

4. Apakah selama ini dinas mengadakan kunjungan rutin ke perusahaan untuk 

mengecek penegakan K3? 

Setiap pengawas yang ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Pekalongan wajib mengadakan kunjungan rutin kelima perusahaan setiap 

bulannya. Namun tidak hanya untuk mengecek K3 saja. Selain itu pengawas 

juga mengadakan pemeriksaan mesing-mesin secara berkala di perusahaan 

tetapi sesuai dengan masa izin berlakunya.  

 

5. Apakah waktu kunjungan sudah dijadwalkan atau mendadak? 

Kunjungan sudah dijadwalkan dan ada rencan kerjanya namun apabila ada 

kasus-kasus tertentu akan diadakan kunjungan mendadak. Penjadwalan 

kunjungan hanya antar pertugas saja namun tidak memberitahukan ke 

perusahaan terlebih dahulu. Karena apabila sudah diberitahukan tentu mereka 

akan sudah mempersiapkannya terlebih dahulu.  

 

6. Apa saja yang dicek oleh petugas saat melakukan kunjungan ke pabrik? 

Yang dicek oleh pertugas adalah semua norma ketenagakerjaan seperti 

pengupahan, BPJS, waktu kerja, waktu istirahat, K3 dan alat-alat. Selain itu 

mengecek tingkat kebisingan, mengecek polusi yang dihasilkan dan 

menyarankan macam-macam pengunaan APD sesuai dengan keadaan 

industrinya.  
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7. Apakah sanksi yang diterima perusahaan apabila melanggar ketentuan K3? 

Untuk perusahaan yang melanggar akan diberi pembinaan dari dinas, 

diingatkan mengenai ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan apabila tetap 

tidak bisa maka akan diadakan penyidikan terakhir. 

 

8. Selama ini di perusahaan telah terpasang poster-poster himbauan tentang K3, 

apakah hal ini diwajibkan oleh dinas atau sukarela perusahaan saja? 

Pemasangan poster diperusahaan diwajibkan dan diatur dalam undang-

undang. Perusahaan harus memasang disekitar wilayah kerja terkait bahaya 

yang ada dan pemasangan poster terkait pembinaan dari dinas apa saja.  

 

9. Apakah data yang dimiliki oleh dinas merupakan hasil pelaporan dari 

perusahaan? 

Pengusaha wajib melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja dalam waktu  

2 x 24 jam. Sehingga dinas dapat mengecek penyebab terjadinya kecelakaan 

kerja, dapat mencegah kecelakaan tersebut terjadi kembali dan memonitor 

hak-hak karyawan yang menjadi korban. Namun kadang tidak semua 

kecelakaan kerja dilaporan oleh perusahaan.  

 

10. Biasanya Alat Pelindung Diri apa yang disarankan oleh dinas agar disediakan 

oleh perusahaan? Khususnya untuk perusahaan textile. 

Masker, sarung tangan untuk bahan kimia, penutup telinga, pelindung 

kepala/rambut serta pengunaan APD disesuaikan dengan industrinya 

 

11. Menurut dinas, apakah industri wajib memeriksakan kesehatan karyawan? 

Pemeriksaan karyawan oleh perusahaan wajib secara berkala yaitu setahun 

sekali dan pemeriksaan ini disesuaikan dengan keadaan kerjanya. 

  

12. Apakah semua karyawan wajib diikutkan BPJS Ketenagakerjaan? 

Semua karyawan wajib ikut. Namun bagi yang belum tentu saja kalau terjadi 

kecelakaan kerja dan kematian harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. 
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13. Apakah santunan bagi karyawan diatur oleh dinas? 

Santunan bagi karyawan diatur oleh undang-undang namun dinas mengawasi 

pelaksanaannya apakah telah sesuai.  

 

14. Apabila perusahaan tidak memiliki peraturan sendiri mengenai K3, apakah 

diperbolehkan untuk mengikut ketentuan yang sudah diatur saja oleh dinas? 

Perusahaan diperbolehkan apabila hanya mengacu pada dinas dan harus sesuai 

dengan ketentuan yang ada di Undang-undang. 

 

15. Apakah menurut pengawas, selama ini perusahaan yang ada sudah memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap K3? 

Masih banyak perusahaan yang belum sesuai dengan UU karena mereka 

konsen dengan biaya pengadaan K3-nya. 
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