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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga 

kerja pada PT. Adi Satria Abadi sudah dilakukan dengan cara pencegahan 

sebelum terjadinya kecelakaan kerja dilingkungan kerja maupun penanganan 

apabila terjadi kecelakaan kerja. Pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan 

kerja dilingkungan kerja ini dilakukan dengan memberikan fasilitas guna 

penunjang keselamatan dan kesehatan kerja seperti alat pelindung diri, 

pemasangan papan warning, petunjuk kewajiban penggunaan alat pelindung 

diri dan/ petunjuk pengoperasian alat/ mesin, dibentuknya P2K3 (Panitia 

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja), serta diikutsertakannya pekerja 

PT. Adi Satria Abadi dalam pelatihan K3 maupun juga dengan diadakannya 

sosialisasi-sosialisasi menyangkut K3, sedangkan penanganan yang dilakukan 

apabila terjadi kecelakaan kerja yakni seperti dengan memberikan biaya 

perawatan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta telah 

diikutsertakannya pula para pekerja PT. Adi Satria Abadi dalam program 

JAMSOSTEK yang mana dengan ini semua diharapkan dapat menunjang 

mutu produktifitas tenaga kerja itu sendiri sehingga dapat berpengaruh pula 

terhadap peningkatan mutu produktifitas perusahaan, akan tetapi dalam 

kenyataannya masih sering ditemui para pekerja tidak menggunakan alat 

pelindung diri secara optimal, masih kurang berkualitasnya penyediaan alat 
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perlengkapan/ fasilitas penunjang keselamatan dan kesehatan kerja dan kurang 

terdokumentasikannya dengan baik pelaksanaan program K3 yang telah 

dijalankan PT. Adi Satria Abadi. 

 
B. Saran 

Untuk meningkatkan upaya pelaksanaan program K3 dalam menunjang 

mutu produktifitas tenaga kerja pada PT. Adi Satria Abadi, maka penulis 

memberikan saran kepada : 

 
1. Manajemen PT. Adi Satria Abadi : 

Selalu menjaga kondisi kesehatan maupun segi keselamatan kerja 

para pekerjanya serta meningkatkan pengawasan terhadap faktor-faktor 

penunjang K3 para pekerja di lingkungan kerja dalam hal ini yakni 

perlunya keseriusan dari pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan 

penyediaan alat/ mesin yang dapat menunjang segi keselamatan dan 

kesehatan kerja yang lebih berkualitas salah satu contohnya mengenai alat 

pelindung diri serta perlu lebih diperhatikannya pula pendokumentasian 

perusahaan mengenai pelaksanaan program K3 yang telah dijalankan dan 

perlunya sosialisasi mengenai pemakaian alat pelindung diri kepada para 

pekerja sebagai salah satu kewajiban pekerja dan guna penunjang 

keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja itu sendiri. 

 
2. Para pekerja PT. Adi Satria Abadi : 

Untuk lebih meningkatkan kesadarannya dalam menggunakan alat 

perlindungan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan serta 
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meningkatkan sikap kehati-hatian dalam menjalankan pekerjaannya yang 

tentu tujuannya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para 

pekerja sehingga dengan demikian resiko kecelakaan kerja dapat dihindari. 

 

 

 


