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Tujuan dilaksanakannya Kerja Praktek ini adalah bertujuan untuk 

membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada PT.Nusa Persada Alpenna 

terutama berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan 

hasil penelitian di lingkungan kerja PT.NPA bahwa PT.NPA telah melaksanakan 

Kesehatan, dan Keselamatan kerja (K3) yang cukup baik, dengan telah 

menerapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang di persyaratkan oleh Undang-

Undang No 1Tahun 1970. Permasalahan yang muncul adalah perusahaan tidak 

menerapkan Alat Pelindung Diri (APD) yang seharusnya sangat membantu dalam 

mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja fatal terutama pada pekerjaan dengan 

risiko kerja yang tinggi, serta tidak pernah dilaksanakan sistem pencatatan 

kecelakaan kerja. Selama ini karyawan di PT.NPA telah mengalami cedera ringan 

baik pada tangan, kaki, mata, dan telinga akibat tidak diterapkannya APD pada 

karyawannya saat melaksanakan kegiatan produksi. Pada dasarnya pemberlakuan 

APD pada lingkungan industri wajib untuk dilaksanakan untuk menjamin 

keselamatan kerja para pekerja seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang 

No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja untuk melaksanakan APD pada tiap 

pekerjaan yang diberikan pada karyawan. Kegiatan Kerja Praktek dilakukan 

selama periode 21 Mei 2019 sampai dengan 31 Juli 2019. 

Metode Penelitian yang digunakan peneliti selama melakukan Kerja 

Praktek di PT.Nusa Persada Alpenna adalah dengan menggunakan Metode 

Penelitian Hukum empiris yang terdiri atas tiga tahap penelitian yang terdiri dari 

Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan serta Tahap Penilaian dan Pelaporan. Tahap 

Pelaksanaan merupakan Penulis akan melaksanakan observasi pada lingkungan 

kerja PT.NPA dan wawancara kepada karyawan maupun pihak perusahaan untuk 

menemukan permasalahan yang terjadi dan mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) sebagai bahan analisis 

penulis, kemudian akan dilanjutkan pada tahap implementasi yang bertujuan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Keselamatan dan 

Keamanan Kerja (K3) dan data tersebut akan digunakan untuk pemilihan atas 

Jenis APD yang sesuai dengan lingkungan kerja PT.NPA. 
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Luaran Proyek yang dihasilkan berupa penerapan Alat Pelindung Diri 

(APD) pada seluruh karyawan produksi pada PT.NPA dan memberikan sosialisasi 

kepada pekerja mengenai Pentingnya penggunaan APD pada saat menjalankan 

pekerjaan sehari-hari untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kecelakaan 

kerja yang fatal, serta program pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di 

PT.NPA. Bagi pihak perusahaan akan berfungsi untuk menghindari perusahaan 

dari permasalahan hukum akibat dari tidak diterapkannya APD. 

Kata Kunci : Alat Pelindung Diri, karyawan, dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. 
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