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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan pada 

bab sebelumnya dalam skripsi “Analisis Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proyek Cinere Resort Apartemen oleh 

PT. Adhi Persada Gedung Tahun 2018” secara umum dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam membuat 

prosedur dan perencanaannya sudah cukup baik karena prosedur tersebut mengacu 

pada PP Nomor 50 Tahun 2012  

Adapun kesimpulan sesuai dengan variabel yang peneliti lakukan adalah: 

a. Penetapan kebijakan K3 belum sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 

karena dalam melakukan penetapan kebijakan K3 tidak melakukan 

peninjauan awal dan melibatkan bagian HSE ataupun perwakilan pekerja 

lainnya. 

b. Perencanaan K3 belum sesuai dengan PP. No. 50 Tahun 2012 karena 

dalam perencanaannya dibuat tidak terdapat perencanaan mengenai 

penetapan sumber daya manusia, sehingga berdampak pada proyek 

Cinere Resort Apartemen dengan kurangnya pekerja yang memiliki 

kompetensi di bidang K3. 

c. Pelaksanaan perencanaan K3 sudah sesuai dengan PP. No. 50 Tahun 

2012 dan berjalan dengan baik karena terdapat program-program K3 

seperti safety morning talk, safety patrol, penyediaan alat pelindung diri, 

safety induction, dan penyediaan rambu-rambu keselamatan dan 

kesehatan kerja diarea proyek namun dalam pelaksanaanya masih 

mendapatkan tantangan yakni terdapat pekerja yang memakai alat 

pelindung diri dengan lengkap dan program-program K3 belum 

dilaksanakan secara rutin 
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d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sudah sesuai dengan PP. No. 50 

tahun 2012 dan dilaksanakan dengan baik karena terdapatnya audit 

internal yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Adhi Persada Gedung yang 

terjadwal secara rutin yakni selama 3 (tiga) bulan sekali 

e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 sudah sesuai dengan PP. No. 

50 Tahun 2012 dan dilaksanakan dengan baik karena dalam melakukan 

peningkatan kinerja terdapatnya pemberian penghargaan dan sertifikat 

kepada pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan baik, namun dalam 

melakukan peninjauannya belum dilakukan dengan baik karena belum 

adanya evaluasi perbaikan mengenai hasil audit internal untuk 

peningkatan SMK3. 

 

V.2 Saran 

Sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan belum optimalnya sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek Cinere Resort 

Apartemen oleh PT. Adhi Persada Gedung, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

 

V.2.1  Bagi PT. Adhi Persada Gedung 

a. Pimpinan perusahaan perlu melakukan perumusan penetapan kebijakan 

K3 melalui tinjauan awal kondisi K3 dengan melibatkan bagian HSE 

perusahaan dan wakil pekerja sehingga penetapan kebijakan dan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat terintegrasi dengan 

baik . 

b. Memberikan sanksi tegas kepada pimpinan proyek apabila belum 

menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan 

baik sehingga pemenuhan SMK3 di proyek mendapatkan hasil yang baik 

dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pimpinan 

perusahaan 
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V.2.2 Bagi Proyek Cinere Resort Apartemen 

a. Pihak proyek perlu menambah sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi di bidang K3 agar sehingga pelaksanaan program K3 dapat 

terpenuhi 

b. Pihak pimpinan dan bagian HSE dapat bertindak secara tegas apabila ada 

pekerja yang melanggar aturan. 

c. Pihak proyek perlu melakukan program-program K3 seperti safety 

morning talk, safety patrol, penyediaan alat pelindung diri, safety 

induction, penyediaan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja 

diarea proyek, dan sosialisasi mengenai sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja dilakukan secara rutin agar lebih optimal dalam 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 

d. Bagian HSE juga perlu memperhatikan kotak P3K untuk mengantisipasi 

adanya terjadinya kecelakaan pada pekerja, penyediaan alat pemadam api 

ringan disetiap lantai dan pengkoordiniran perapihan material sampah 

diarea proyek agar pekerjaan dapat berlangsung dengan baik 

 

V.2.3  Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelian 

ini, diantaranya melakukan penelitian secara mendalam mengenai proses 

penetapan kebijakan K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2012 pada perusahaan konstruksi. 
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