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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan data dan wawancara dengan orang di kantor 

maupun orang lapangan sebagai pelaku langsung kegiatan pembangunan proyek-

proyek tersebut masalah penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) baik kelebihan manfaat maupun kekurangannya, maka dapat kita ambil 

kesimpulan dari penulisan Tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampai dengan saat ini pelaksanaan penerapan K3 di proyek belum mendapat 

perhatian yang serius dari owner pada khususnya dan pemerintah pada 

umumnya terutama bila menyangkut masalah keselamatan para pekerja, yang 

notabene masih dianggap sebagai tenaga murahan dan mudah dicari. 

Dibuktikan masih adanya salah satu proyek yang tidak mencantumkan dan 

mensyaratkan K3 pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat walaupun di dalam 

Surat Perjanjian Pemborongan sudah dicantumkan.  

2. Besar kecilnya terjadinya Resiko kecelakaan tergantung pada kompleks 

tidaknya suatu pekerjaan, besar kecilnya suatu proyek, alat yang digunakan 

dan konstruksi bangunan, yang menyangkut tinggi rendahnya dan fungsi dari 

bangunan tersebut. 

3. Manual K3 dan Instruksi Kerja sangat diperlukan sebagai pedoman dalam 

memulai suatu pekerjaan, untuk menghindari pekerja bekerja secara   

serampangan tanpa metode kerja yang tepat. Selain dapat mempercepat 

pekerjaan juga dapat meminimalkan terjadinya suatu insiden dan kecelakaan.  

4. Jenis dan jumlah Alat Pelindung Diri (APD) sangat tergantung pada jenis suatu 

pekerjaan. APD yang tepat sangat membantu proses pekerjaan berjalan secara 

lancar. 

5. Masih ditemukannya kecelakaan di dalam proyek dalam hal ini pada Proyek 

Pembangunan Masjid Universitas Diponegoro Tahap II, membuktikan bahwa 

pelaksanaan penerapan K3 masih belum konsisten dan berkesinambungan 

serta sosialisasi yang kurang dalam penggunaan APD di lingkungan pekerja.  
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5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang bisa menjadi pertimbangan dalam penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di proyek diantaranya : 

1. Adanya peraturan yang mengharuskan dan mensyaratkan K3 harus selalu 

tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Rencana Kerja dan 

Syarat-syarat (RKS), sehingga pihak kontraktor sebagai pelaksana 

pembangunan akan lebih memperhatikan menanggapi secara serius masalah 

K3 dan menjadi bagian dari tanggungjawabnya selain mewujudkan bangunan 

sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknik juga menjaga keselamatan pekerja 

dan orang disekitarnya. 

2. Perlunya sosialisasi tentang K3 tiap sebelum dimulainya pekerjaan secara rutin 

dan terus-menerus kepada para pekerja dan pihak manajemen proyek. 

3. Adanya anggaran tersendiri dalam pengadaan APD di luar biaya item 

pekerjaan proyek dan sudah menjadi satu dalam Bill of Quantity (BQ) Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) kontrak. Ini dimaksudkan agar tidak terlalu 

membebani pihak kontraktor dan tidak dapat mengelaknya kontraktor untuk 

melaksanakan K3 di proyek secara profesional. 

4. Perlunya simulasi tanggap darurat bila terjadi suatu kelainan suasana atau 

keadaan, misalnya kebakaran, huru-hara, bencana alam ataupun perang. 

Dengan seringnya dilakukan simulasi diharapkan akan tertanam di dalam otak 

pada setiap orang pelaku pekerjaan, tentang apa yang harus dilakukan jika 

terjadi kelainan seperti tersebut diatas dan tidak menjadi panik karenanya. 

Survei membuktikan bahwa kecelakaan terjadi karena kita teledor dan tidak 

membiasakan bekerja sesuai dengan aturan dan syarat-syarat serta, mudah 

panik bila terjebak dalam suatu insiden dan kecelakaan.  

 

 

 


