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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Manusia merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi pusat 

perhatian dalam setiap kegiatan produksi. Hal ini mendorong perusahaan 

untuk dapat mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia yang 

ada agar tujuan yang di harapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Untuk 

menunjang keberhasilan tersebut, maka salah satu faktor penting yang 

perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah Keselamatan dan Kesehatan 

kerja ( K3 ) karyawan. 

Berdasarkan pembahasan diatas tentang Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja ( K3 ) di PT Pos Indonesia Regional VI Jawa Tengah 

dan DIY, maka dapat diringkas sebagai berikut : 

1. Keselamatan kerja adalah suatu keadaan dalam lingkungan atau 

tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan 

orang-orang yang berada di daerah atau tempat tersebut, baik 

orang tersebut pegawai atau bukan pegawai dari organisasi kerja 

itu. Sedangkan kesehatan kerja adalah suatu usaha dan aturan-

aturan untuk menjaga kondisi tenaga kerja dari kejadian atau 

keadaan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan, baik 

keadaan yang sempurna fisik, mental maupun sosial sehingga 

memungkinkan dapat bekerja secara optimal. 

2. Faktor-faktor kecelakaan kerja di bagi menjadi tiga yaitu faktor 

teknis yaitu: tempat kerja, kondisi peralatan, bahan-bahan dan 

peralatan yang bergerak, transportasi dan alat. Sedangkan untuk 

faktor non teknis yaitu: ketidaktahuan, kemampuan yang 

kurang, ketrampilan yang kurang, bermain-main, bekerja tanpa 
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peralatan keselamatan.  Sedangkan faktor alam yaitu: gempa 

bumi, banjir, tornado, puting beliung,  

3. Dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) 

PT Pos Indonesia Mempunya kewajiban yaitu untuk 

menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang aman dan sehat 

untuk pekerja, kontraktor, pelanggan, dan pengunjung. 

Komitmen  ini termasuk untuk menjamin bahwa operasi 

perusahaan tidaak menempatkan masyarakat sekitar pada risiko 

cedera sakit atau kerusakan barang. 

4. PT Pos Indonesia memberikan tanggung jawab dan prosedur 

kepada masing-masing lini Manajer untuk masing masing 

bagianya. 

5. Di PT Pos Indonesia Direktur SDM dan Umum bertugas sebagai 

Penyelenggara umum K3, Senior Vice President SDM sebagai 

Penyelenggara K3, Vise President Pelayanan SDM sebagai 

pengelola dan pengendali pelaksanaan SDM, Manajer 

Remunerasi dan K3 sebagai validasi K3, Manajer 

Pengembangan dan Sistem Manajemen SDM sebagai penyusun 

kebijkan K3, dan yang terakhir Kepala Area SDM sebagai 

pelaksana pengendalian ,pengawasan dan pengembangan K3. 

 


