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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana yang telah

penulis uraikan pada bagian Bab III, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan

yaitu:

1. Bahwa perusahaan sudah menetapkan standar operasi prosedur (SOP) akan

tetapi kecelakaan masih saja terjadi hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan

yang mengalami kecelakaan kerja pada setiap tahunnya, dan pada tahun 2017

kecelakaan karyawan meningkat tetapi tidak ada yang meninggal dunia, baik

itu kecelakaan yang timbul dari karyawan yang tidak mematuhi peraturan

sampai karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat melakukan

pekerjaan. Selain SOP perusahaan juga membekali setiap karyawan sebelum

memasuki area kerja yang berisiko tinggi yaitu dengan cara membekali

karyawan dengan pemahaman mengenai keselamatan kerja, sehingga apabila

terjadi kecelakaan kerja karyawan tidak terlalu panik dan karyawan tersebut

bisa memberikan pertolongan pertama terhadap karyawan yang membutuhkan

pertolongan.

2. Alat Pelindung Kerja yang sering digunakan pada perusahaan ternyata helmet

safety, kacamata safety, sepatu safety, sarung tangan, sedangkan safety belt,

maksker heap dan masker debu tidak disediakan oleh perusahaan untuk semua

karyawan melainkan hanya karyawan tertentu saja, dan walalupun perusahaan

sudah memberikan APD, sebagian pekerja ada yang acuh tak acuh mengenai
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APD tersebut dan tidak memakainya, oleh sebab itu maka kecelakaan sering

terjadi di perusahaan tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran kepada PT.Riau

Mas Bersaudara agar kebijakan yang ada bisa terlaksanaan dan bisa dipatuhi oleh

karyawan:

1. Tingginya risiko kecelakaan kerja hendaknya perusahaan memberikan

pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja secara rutin agar lebih mudah

karyawanan memahaminya dan bisa bekerja lebih baik sehingga bisa

mengurangi kecelakaan kerja untuk kedepannya.

2. Setiap karyawan yang akan memasuki lokasi untuk bekerja seharus nya selalu

diperiksa agar semua menggunakan alat pelindung diri berdasarkan ketentuan

yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Sebelum karyawan melakukan pekerjaannya, sebaiknya Hes

Compliancememeriksa terlebih dahulu karyawan yang akan bekerja. Apakah

karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan standar

perusahaan.

4. Lebih memperketat pengawasan dan memberikan sanksi bagi karyawan yang

melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh

perusahaan.

5. Sebaiknya pimpinan memberikan sosialisasi kepada karyawan, agar karyawan

menyadari arti pentingnya Alat Pelindung Diri untuk keselamatan dan

kesehatan kerja diri


