
BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Kondisi kerja yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) devisi pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Masih banyak ditemukan petugas mengalami kecelakaan/cidera mulai dari

kategori ringan, sedang bahkan berat.

b. Dari keseluruhan petugas pemadam kebakaran yang ada hanya sebagian

kecil yang telah mendapatkan pelatihan K3.

c. Terbatasnya sosialisasi prihal penjelasan mengenai pemberian sosialiasi

mengenai penggunaan alat pelindung diri, jaminan keselamatan dan SOP

pemadam.

d. Pengadaan sarana prasarana, alat pelindung diri yang minim dan metode

kerja yang hanya berupa intruksi kerja menjadi serangkaian permasalahan

yang kompleks.

2. Setelah dilakukan analisa menggunakan hasil pengolahan RCA, dapat

disimpulkan bahwa penyebab kecelakaan disebabkan karena 2 hal yaitu

sebagai berikut :

a. alat pelindung diri masih sangat minim, tidak memadai keseluruhan

petugas, alat tidak standar, manajemen BPBD belum menganggarkan

kembali untuk penyediaan APD tersebut,

b. SOP K3, belum adanya penyusunan SOP K3 sehingga mengkibatkan

petugas tidak mengetahui dengan baik tindakan yang harus mereka

lakukan, instruksi kerja yang selama ini diberlakukan masih kurang efektif

dikarenakan sering terjadi kekeliruan penerimaan informasi, oleh karena

itu penyusunan SOP K3 perlu untuk diberlakukan pada BPBD guna

menekan angka kecelakaan.ANSI Z16.1 diperoleh kesimpulan bahwa

penilaian pelaksanaan dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja pada



VI-2

tahun 2009 hingga tahun 2012 nilai safety terjadinya penurunan prestasi

pencegahan kerja dibanding masa lalu, berarti keadaan saat ini kembali

memburuk.

3. SOP K3 yang disusun dapat digunakan oleh manajemen BPBD divisi

pemadam kebakaran untuk diterapkan kepada keseluruhan petugas, sebelum

mereka bertindak mereka diwajibkan untuk mempelajari dan memahami

standar yang telah berlaku, sehingga mampu menurunkan dan mehilangkan

jumlah angka kecelakaan yang terjadi. Pihak manajemen atau lebih tepatnya

kepala badan dan sekretaris yang akan menjadi penanggung jawab dari

standard operating procedure tentang K3 yang akan diterapkan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan apabila ada penelitian lanjutan mengenai topik atau kasus yang

sama untuk mencoba melakukan penambahan metode lain seperti FTA (Fault

Tree Analysis) yang kemudian Output dari RCA dan FTA akan dibandingkan

agar hasil penelitian lebih akurat dan memperoleh hasil akhir yang maksimal.

2. Diharapkan juga dengan ada nya penyempurnaan dan penambahan suatu

divisi baru yang berfungsi khusus untuk mengkaji dan mengurus tentang

jaminan keselamatan kerja dan kesehatan petugas secara lebih detail tentunya

akan jadi bahan pertimbangan yang baik dari pihak instansi tempat kita

melakukan penelitian


