BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Selama Melakukan Kerja Praktek di PT.Nusa Persada Alpenna dengan
jangka waktu kurang lebih tiga bulan maka kesimpulan yang dapat penulis
paparkan atas observasi lapangan dan wawancara terkait dengan permasalahan
yang di teliti penulis adalah sebagai berikut :
1. Bahwa PT.Nusa Persada Alpenna (PT.NPA) telah melaksanakan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan cukup baik dengan
telah memenuhi beberapa syarat K3 yang di wajibkan oleh UndangUndang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, permasalahan
yang muncul adalah PT.NPA tidak menerapkan APD (Alat Pelndung
Diri) pada karyawannya dan tidak pernah adanya program pencatatan
kecelakaan kerja.
2. Dari permasalahan yang timbul penulis merancang suatu proyek
berupa implementasi APD dan Program Pencatatan Kecelakaan Kerja
kepada seluruh Karyawan terutama karyawan Produksi.
3. Bahwa

dengan

telah

diimplementasikan

proyek

ini

maka

meningkatkan Keamanan dan Kesehatan para karyawan dalam
menjalanakan kegiatan produksi, dan juga mencegah timbulnya
permasalahan berkaitan dengan K3 pada PT.NPA serta

dapat

mempercepat kegiatan produksi di PT.NPA.
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B. Saran
Saran yang penulis berikan kepada pihak perusahaan dan karyawan yang
didasari atas

hasil analisis penulis selama melaksanakan Kegiatan Kerja

Praktek di PT.Nusa Persada Alpenna adalah sebagai berikut :
1. Bahwa agar PT.Nusa Persada Alpenna dapat selalu menjalakan proyek
ini selama PT.NPA melakukan kegiatan operasional demi melindungi
keselamatan kerja karyawan dan juga kepentingan hukum PT.NPA.
2. Bahwa agar PT.NPA dapat memberikan penegasan kepada seluruh
karyawan di PT.NPA jika tidak melaksanakan APD dan Program
pencatatan kecelakaan kerja, Penegasan dapat berupa pemberian
Teguran biasa, hingga ancaman PHK sehingga program ini dapat
berjalan efektive dan sesuai harapan.

C. Hambatan Implementasi
Bahwa selama menjalankan dan mengimplementasikan proyek ini, penulis
mengalami beberapa hambatan terkait program yang akan diimplementasikan,
berikut adalah beberapa hambatan yang ditemui oleh penulis :
1. Untuk mengimplementasikan proyek ini dibutuhkan dana yang besar
terutama berkaitan dengan pembelian APD.
2. Sulitnya bertemu dengan Direktur Produksi sehingga sulit untuk
mempresentasikan proyek.
3. Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pembelian APD dibatasi
oleh pihak perusahaan, sehingga penulis dituntut untuk dapat memilih
APD yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
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