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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir tentang Penerapan Program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Pulau Sambu Kuala Enok dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan

oleh PT. Pulau Sambu Kuala Enok Inhil sudah berjalan dengan baik dan

sesuai dengan Standar yang ditetap oleh Pemerintah. Dengan program

seperti pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) saat sedang bekerja,

pelatihan / training agar munculnya kesadaran diri dari karyawan di

tempat kerja untuk mematuhi prosedur yang ada agar tidak terjadinya

kecelakaan ringan maupun fatal.

2. Dengan adanya program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja

yang ditetapkan oleh perusahaan, maka perusahaan berharap terus

menurunnya tingkat kecelakaan kerja yang terjadi, dan dengan banyak

nya kecelakaan kerja pada tahun sebelumnya, perusahaan akan terus

meningkatkan sistem kinerja program penerapan Keselamatan dan

Kesehatan pada perusahaan, demi meminimalisir kecelakaan kerja.
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4.2. Saran

Setelah penulis menyampaikan hasil yang didapat dari penelitian

yang dilakukan, terdapat saran yang penulis sampaikan sebagai acuan bagi

pengembangan selanjutnya.

1. Menanggapi masih terjadinya kelalaian dan tindakan pencegahan yang

kadang-kadang kurang tanggap dalam menjalankan program K3

(keselamatan dan kesehatan kerja), maka sebaiknya PT. Pulau Sambu

Kuala Enok selalu mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan

Kerja secara lebih berkala agar lebih terarah, lebih jelas dan lebih baik lagi

guna untuk meminimalisasi tingkat kecelakaan kerja.

2. Jaminan keselamatan karyawan yang sudah ada sekarang ini sebaiknya

lebih ditingkatkan lagi, seperti jaminan kepada keluarga karyawan agar

karyawan merasa nyaman, aman dan tenang dalam melaksanakan

pekerjaan guna mencapai produktivitas kerja karyawan yang efektif dan

efisien.

3. Perusahaan harus bisa lebih fokus untuk memperhatikan beberapa alat-alat

kerja pendukung proses produksi mengingat PT. Pulau Sambu Kuala Enok

adalah sebuah Perusahaan Pengelola Kelapa terbesar di Indonesia, yang

dalam proses produksinya banyak mesin-mesin yang cukup berbahaya

yang mampu menyebabkan karyawan berada dalam ancaman kecelakaan

kerja.


