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ABSTRAK 
 
Fajar Eko Nugroho 

Tinjauan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 

SMK3 di PT Marimas Putera Kencana Semarang, 
XIV + 197 halaman + 13 tabel + 6 gambar + 28 lampiran  
 
       Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain 

yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan 

kerja dalam keadaan aman, perlu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3). Tujuan inti dari suatu penerapan SMK3 adalah memberi 

perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang 

harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui tinjauan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 

tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana Semarang. 

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan desain penelitian 

studi kasus. Obyek penelitian ini adalah SMK3 di PT Marimas Putera Kencana 

Semarang. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2012 oleh PT Marimas Putera Kencana Kota Semarang sebesar 

75%. Permasalahan yang dialami oleh PT Marimas Putra Kencana dalam 

implementasi SMK3 secara garis besar antara lain: (1) perusahaan belum terbentuk 

panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), (2) belum mempunyai 

sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi digunakan atau sudah 

tidak digunakan, (3) belum memasang log out dan tag out (LOTO) pada mesin 

produksi yang dalam masa perawatan atau perbaikan untuk mencegah sarana 

produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya, (4) belum mempunyai sistem penanda 

kebakaran berupa sirine safety protect di semua departemen kerja, (5) belum 

mempunyai sarana tempat pelayanan kesehatan. 

       Disarankan kepada PT Marimas Putera Kencana untuk meningkatkan 

implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dengan: (1) wajib 

membentuk P2K3 (panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di 

perusahaan, (2) wajib mempunyai sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak 

aman lagi digunakan atau sudah tidak digunakan, (3) wajib memasang log out dan 

tag out (LOTO) pada mesin produksi yang dalam masa perawatan atau perbaikan 

untuk mencegah sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya, (4) wajib 

mempunyai sistem penanda kebakaran berupa sirine safety protect di semua 

departemen kerja, (5) wajib mempunyai sarana tempat pelayanan kesehatan, seperti 

mendirikan poliklinik di perusahaan untuk pelayanan kesehatan kepada semua 

pekerja. 

 
Kata Kunci  : SMK3, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012  

Kepustakaan: 24 (1997-2012) 
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ABSTRACT 

 

Fajar Eko Nugroho, 

Observation Implementation of Goverment Number 50 in 2012 on SMK3 at PT. 

Marimas Putera Kencana Semarang 

XIV+ 197 pages + 13 tables + 6 figures + 28 enclosures 

 

       To ensure the safety and health of workers or others who are in the workplace, 

including the source of production, production processes, and working in safe 

environment, that showing the implementation of Occupational Safety and Health 

Management System (SMK3). The main purpose of application SMK3 is to giving 

protection for the workers. Because, workers are assets to be maintained and 

guarded their safety. 

       The purpose of this study is to determine the extent to which observation  

implementation of the Goverment of Regulation  No. 50 in 2012 about SMK3 at PT. 

Marimas Putera Kencana Semarang. 

       This research use qualitative method and case study design. Object of this study 

is SMK3 of PT. Marimas Putera Kencana. 

       The result showed that PT. Marimas Putera Kencan 75% has completed SMK3 

Goverment of Regulation which consists of: the lack team of P2K3 at the company, 

they have not a tagging system for equipment that is no longer safe to use or are not 

used, not installed log out and tag out (LOTO) the machinery producttion during 

treatment or repairs to prevent the means of production is not turned on before it’s 

time, they have not a fire sirine protect in the production department (just have the 

bell). They have not a health center 

       Recommendation for PT. Marimas Putera Kencana is to improve the 

implementation of SMK3 as Goverment of Regulation No. 50 in 2012 such as 

immediately establish P2K3 in the company, required a tagging system for 

equipment that is no longer safe to use or are not used, required have a installed log 

out and tag out (LOTO) the machinery producttion during treatment or repairs to 

prevent the means of production is not turned on before it’s time, required have a 

fire sirine protect in the production department (just have the bell), required have a 

health center, such as setting up clinics in the company clinic for health services to 

all employees.  

 

 

 

 

Key word:  SMK3, Regulation of Goverment No. 50 in 2012 

Bibliography: 23 (1997-2012) 



 

 iv 

PENGESAHAN 

 
       Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Skripsi atas: 

Nama          : Fajar Eko Nugroho 

NIM          : 6450408075 

Judul       : Tinjauan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun  

2012 tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana Semarang 

Pada Hari     : Senin 

Tanggal        : 6 Mei 2013   

 

          Panitia Ujian: 

         Ketua Panitia,                    Sekretaris, 

Dr. H. Harry Pramono, M.Si.               Sofwan Indarjo, S.KM., M.Kes. 

            NIP.19591019 198503 1 001               NIP 19760719 200812 1 002 

                                                      Dewan Penguji:                    Tanggal persetujuan 

 

 

Ketua,                1. Evi Widowati, S.KM., M.Kes.        ______________

                   NIP. 19830206 200812 2 003             

 

 

Anggota,               2. Drs. Sugiharto, M.Kes.             ______________ 

(Pembimbing Utama)              NIP. 19550512 198601 1 001   

 

 

Anggota Penguji,               3. Drs. Bambang Wahyono, M.Kes.  ______________ 

(Pembimbing Pendamping)     NIP. 19600610 198703 1 002 



 

 v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Man jadda wajada (siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses), man shabara 

zhafira (siapa yang bersabar akan beruntung), man sara aladarbi washala (siapa 

yang berjalan di jalan-Nya akan sampai ke tujuan), (A. Fuadi, 2011:132)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PERSEMBAHAN 

                                                                     Karya ini ananda persembahkan untuk: 

1. Ayahnda Suparmo (Alm) dan Ibunda 

Sri Sudarmi sebagai Dharma Bakti 

Ananda. 

2. Almamaterku Unnes. 



 

 vi 

KATA PENGANTAR 

 
       Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkat dan karunia-Nya, 

sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana 

Semarang” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 

       Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai penyelesaian skripsi ini, 

dengan rendah hati disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Dr. Harry 

Pramono, M.Si, atas Surat Keputusan penetapan Dosen Pembimbing Skripsi. 

2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang, Bapak Drs. Tri Rustiadi, M.Kes., atas ijin penelitian. 

3. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. dr. Hj. Oktia Woro K.H., M.Kes., atas 

persetujuan penelitian. 

4. Pembimbing I, Bapak Drs. Sugiharto, M.Kes., atas bimbingan, arahan dan 

motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Pembimbing II, Bapak Drs. Bambang Wahyono, M.Kes., atas bimbingan, arahan 

dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Kepala Kesbangpolinmas Kota Semarang, Bapak Drs. R. Djati Prijono, M.Si, 

atas ijin penelitian. 



 

 vii 

7. Human Resource Department PT Marimas Putera Kencana, Ibu Theresia 

Widowati, atas ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian. 

8. Manajer Quality System (Ahli K3) PT Marimas Putera Kencana, Bapak Antonius 

Binawan Adimulyo, atas bantuan serta partisipasi dalam pelaksanaan penelitian. 

9. Ayahnda Suparmo (Alm) dan Ibunda Sri Sudarmi, atas do‟a, pengorbanan, 

dorongan dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Adikku, Vidya Dwi Ayuningtyas atas do‟a, dukungan, ide serta motivasi selama 

pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan. 

11. Sahabat baikku, (Hervika Agusthia, Agung Rosyid Budiawan, Aripta Pradana, 

Febry Chandra Adityana, Yuma Anugrah, Muhammad Rosyid), atas dukungan 

serta motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Teman Hoax Community (Rio, Edward, Reza, Leo, Niken, Adi, Agus, Didit, 

Bintang, Abdul, Santoso), atas do‟a serta motivasinya dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

13. Teman diskusi (Agung, Aripta, Irkhas, Andika, Febry, Reza, Yoga, Taufik, 

Mufarikin, Chris, Hilda, Venty, Riski, Sabella, Chandra, Qonita, Ningrum, Tito, 

Titha, Uus, Isti), atas kebersamaan, bantuan dan motivasinya dalam penyusunan 

skripsi ini. 

14. Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2008, atas bantuan 

serta motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 



 

 viii 

       Semoga kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda  

dari Allah SWT. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya 

selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat.  

 

 

                     Semarang,     Mei 2013 

 

                             Penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ix 

DAFTAR ISI 

 

                Halaman 

JUDUL  ...................................................................................................................       i 

ABSTRAK  .............................................................................................................      ii 

ABSTRACT ............................................................................................................     iii 

PENGESAHAN  .....................................................................................................     iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .........................................................................      v 

KATA PENGANTAR  ...........................................................................................     vi 

DAFTAR ISI  ..........................................................................................................     ix 

DAFTAR TABEL ..................................................................................................     xi 

DAFTAR GAMBAR  .............................................................................................    xii 

DAFTAR LAMPIRAN  .........................................................................................    xiii 

BAB I   PENDAHULUAN  ....................................................................................      1 

1.1 Latar Belakang  ................................................................................................       1 

1.2 Rumusan Masalah  ...........................................................................................       7 

1.3 Tujuan Penelitian  ............................................................................................       7 

1.4 Manfaat Penelitian  ..........................................................................................       7 

1.5 Keaslian Penelitian  .........................................................................................       8 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  ..............................................................................       9 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  .........................................................................     11 

2.1  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  ..................................     11 

2.2  Kriteria Audit SMK3 .......................................................................................     25 

2.3  Kecelakaan Kerja  ............................................................................................     33 

2.4  Penyakit Akibat Kerja (PAK)  .........................................................................     35 

2.5  Keselamatan dan Kesehatan Kerja  ..................................................................     38 



 

 x 

2.6  Produktivitas Kerja ..........................................................................................     40                                                            

2.7  Kerangka Teori ................................................................................................     43                                                                 

BAB III  METODE PENELITIAN  ....................................................................     45 

3.1   Alur Pikir  ........................................................................................................     45 

3.2   Fokus Penelitian  .............................................................................................     45                                                                                                                   

3.3   Jenis dan Rancangan Penelitian  .....................................................................     46 

3.4   Sumber Informasi  ...........................................................................................     46 

3.5   Instrumen Penelitian .......................................................................................     47 

3.6   Pengambilan Data  ..........................................................................................     47 

3.7   Pelaksanaan Pengambilan Data ......................................................................     48 

3.8   Pemeriksaan Keabsahan Data  ........................................................................     50 

3.9   Analisis Data  ..................................................................................................     51 

BAB IV  HASIL PENELITIAN  ..........................................................................     53 

4.1   Gambaran Umum PT Marimas Putera Kencana  ............................................     53 

4.2   Karakteristik Responden  ................................................................................     61 

4.3   Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  .................................     61 

4.4   Rangkuman Hasil Pengambilan Data .............................................................     87 

BAB V  PEMBAHASAN  .....................................................................................     90 

5.1   Pembahasan  ....................................................................................................     90 

5.2   Kelemahan Penelitian ...................................................................................     103 

BAB VI  SIMPULAN DAN SARAN  ..................................................................   104 

6.1   Simpulan  ........................................................................................................   104 

6.2   Saran  ...............................................................................................................   106 

DAFTAR PUSTAKA  ...........................................................................................   108 

LAMPIRAN  ..........................................................................................................   110 



 

 xi 

DAFTAR TABEL 

  

       Halaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tabel 1.1:  Keaslian Penelitian ..................................................... ........................       9 

Tabel 2.1:  Tingkat Pencapaian Audit dan Penghargaan  ......................................     18 

Tabel 3.1:  Pelaksanaan Pengambilan Data  .........................................................      49 

Tabel 4.1:  Check list Kriteria Penerapan SMK3  .................................................      79 

Tabel 4.2:  Rangkuman  Hasil  Tinjauan   Implementasi  Peraturan  Pemerintah  

                 Nomor   50  Tahun  2012  Tentang  SMK3  di  PT  Marimas  Putera  

                  Kencana  ..............................................................................................      87 

 

Tabel 5.1: Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Hasil Audit SMK3 Kategori tingkat   

awal  ....................................................................................................      90 

 

Tabel 5.2:  Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 1  ..............................      92 

Tabel 5.3:  Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 6  ..............................      95 

Tabel 5.4:  Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 7  ..............................      98 

Tabel 5.5:  Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 9  ............................      100 

Tabel 5.6:  Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 10  ..........................      101 

Tabel 6.1:  Kriteria Implementasi yang belum terlaksana  .................................      104 

Tabel 6.2:  Saran  ................................................................................................      107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xii 

DAFTAR GAMBAR 

 

                                                                                                              Halaman 

Gambar 2.1: Mekanisme Audit SMK3  ..................................................................    15 

Gambar 2.2: Bagan    Proses    Peningkatan    berkelanjutan   Pencapaian   Audit 

                     SMK3  ...............................................................................................     18 

 

Gambar 2.3: Siklus Manajemen  ............................................................................     20 

Gambar 2.4: Lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja  ...................................     40 

Gambar 2.5: Kerangka Teori .................................................................................     44 

Gambar 4.1: Kantor PT Marimas Putera Kencana Departemen Personalia  .........     53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xiii 

 DAFTAR LAMPIRAN 

 

                                                                                                                     Halaman                                                                                                                                                                                                                                       

Lampiran 1: Wawancara dan Pengisian lembar check list  .................................      110 

Lampiran 2: Formulir Kebijakan K3 .................................................................. 134 

Lampiran 3: Formulir Pedoman K3  ....................................................................     141 

Lampiran 4: Formulir Penanganan Kebakaran  ..................................................      143 

Lampiran 5: Formulir Penanganan Limbah dan Sampah  ..................................      144 

Lampiran 6: Formulir Penanganan Kecelakaan Kerja  .......................................      146 

Lampiran 7: Formulir Check List Dokumen Jamsostek  .....................................      149 

Lampiran 8: Surat Perintah Kerja  ......................................................................      150 

Lampiran 9: Formulir Lokasi Apar Blok 1  ........................................................      151 

Lampiran 10: Formulir Identifikasi Kecelakaan Kerja  ......................................      152 

Lampiran 11: Formulir Activity Plan  .................................................................      157 

Lampiran 12: Formulir Analisa BOD  ................................................................      160 

Lampiran 13: Formulir Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Cuci  ..................      162 

Lampiran 14: Formulir Instruksi Kerja Menghubungi Pemadam Kebakaran  ...      163 

Lampiran 15: Formulir Laporan tentang Kecelakaan Kerja  ..............................      164 

Lampiran 16: Formulir Identifikasi Limbah  ......................................................      168 

Lampiran 17: Formulir Penjualan Sampah  ........................................................      169 

Lampiran 18: Formulir Standar Baku Mutu Limbah Industri Minuman  ...........      170 

Lampiran 19: Daftar Kriteria Tingkat Awal dan Metode Pengambilan Data  ....      171 

Lampiran 20: Pedoman Wawancara Penerapan SMK3  .....................................      173 

Lampiran 21: Check List Penerapan SMK3  .......................................................      181 

Lampiran 22: Penilaian Tingkat Penerapan SMK3  ...........................................      189 



 

 xiv 

Lampiran 23: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi  .......................      190 

Lampiran 24:  Surat  Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan kepada 

Kepala Kesbangpolinmas Kota Semarang  ................................. 191 

 

Lampiran 25:  Surat  Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan kepada 

Direktur PT Marimas Putera Kencana Semarang  ......................      192 

 

Lampiran 26: Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpolinmas Kota Semarang  ......  193 

 

Lampiran 27:  Surat   Keterangan  Pelaksanaan  Pengambilan  Data  dari  PT         

Marimas Putera Kencana Kota Semarang  ..................................      195 

 

Lampiran 28: Dokumentasi Penelitian  ...............................................................      196 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

       Penggunaan teknologi maju sangat diperlukan untuk kebutuhan hidup manusia 

secara luas, namun tanpa disertai dengan pengendalian yang tepat akan dapat 

dirugikan manusia itu sendiri. Penggunaan teknologi maju tidak dapat dielakkan, 

terutama pada era industrialisasi yang ditandai adanya proses  elektrifikasi, 

modernisasi dan transformasi globalisasi.  

       Keadaan demikan penggunaan mesin, pesawat, instalasi dan bahan berbahaya 

akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan industrialisasi. Proses produksi diberikan 

kemudahan dengan adanya kondisi tersebut, tentunya efek samping yang tidak dapat 

dielakkan adalah bertambahnya jumlah sumber bahaya untuk pengguna teknologi itu 

sendiri. Di samping itu, syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tidak 

dipenuhi faktor lingkungan kerja, proses kerja tidak aman, dan sistem kerja yang 

semakin komplek dan modern dapat jadi ancaman tersendiri untuk keselamatan dan 

kesehatan kerja (Tarwaka, 2008:2).  

       Menurut laporan organisasi pekerja internasional atau International Labour 

Organization (ILO) tahun 2006 kerugian akibat kecelakaan kerja hingga 4% dari 

hasil produk dalam negeri atau Gross Domestic Product (GDP) suatu negara. 

Artinya, dalam skala industri, kecelakaan dan penyakit akibat kerja timbul  kerugian 

4% dari biaya produksi berupa pemborosan terselubung (hidden cost) yang dapat 

berkurangnya produktivitas yang akhirnya dapat berpengaruh pada daya saing suatu 

negara. 
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Hasil survei forum ekonomi dunia atau World Economic Forum (WEF)  tahun 2006, 

angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 

pekerja. Penelitian tersebut berkaitan antara daya saing dengan tingkat kecelakaan. 

Daya saing suatu negara ternyata berhubungan dengan tingkat keselamatan. Tingkat 

keselamatan yang rendah dimiliki oleh negara dengan daya saing rendah. Indeks 

daya saing Indonesia berada pada peringkat ketiga dari bawah diatas Zimbabwe dan 

Rusia dengan nilai di bawah 3,5 dan indeks kematian akibat kecelakaan sebesar 17-

18 per 100.000 pekerja. Pada urutan pertama adalah Finlandia dengan indeks daya 

saing 6 dan indeks kematian akibat kecelakaan di bawah 1 per 100.000 pekerja. 

Malaysia dengan indeks daya saing 5 dan indeks kematian sekitar 11 per 100.000 

pekerja. Setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang timbul korban 

jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi (Soehatman Ramli, 2010:2).  

       Data dari PT Jamsostek angka kecelakaan kerja selalu bertambah tahun demi 

tahun. Tercatat pada tahun 2009 dari 96.314 kasus kecelakaan kerja dengan kematian 

sebanyak 2.144. Pada tahun 2010 terjadi 98.711 kasus kecelakaan kerja dengan 

jumlah kematian 1.965, 3.662 cacat fungsi, 2.713 cacat sebagian, dan 31 orang cacat 

total. Terakhir pada tahun 2011, kasus kecelakaan kerja bertambah hingga 99.419 

kasus (http://www.jamsostek.com, 2012:1). 

       Agar keuntungan dapat diperoleh maksimal salah satu syarat yang penting 

adalah proses produksi harus produktif dan efisien. Selain itu produk yang dihasilkan 

juga harus punya daya saing yang tinggi. Konsep manajemen modern, setiap 

perusahaan atau industri senantiasa berupaya untuk peminimalisasian kerugian yang 

mungkin timbul dalam kegiatan usaha serta peningkatkan kualitas dan kuantitas hasil 

produksinya. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dan sangat berpengaruh pada 

kualitas produk adalah bidang hiperkes dan keselamatan kerja. 

http://www.jamsostek.com/
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       Setiap jenis kegiatan apapun selalu terdapat kemungkinan terjadi kecelakaan 

kerja, demikian juga dalam kegiatan kerja. Kecelakaan kerja akibat dari tindakan 

yang berbahaya dalam suatu pekerjaan. Terjadinya suatu kecelakaan kerja tidak 

terjadi begitu saja, namun karena ada sebabnya. Oleh karena itu, kecelakaan kerja 

dapat dicegah dengan adanya kemauan yang kuat untuk pencegahan. 

       Keselamatan dan Kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana dengan aspek 

yang terkait dalam  perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya 

manusia, keuangan, dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti apa 

adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk 

dikelola. Para ahli K3 sejak awal tahun 1980 an, khususnya manajemen organisasi 

untuk  aspek K3 setara dengan unsur yang terkait dalam organisasi. Masalah ini yang 

berpengaruh terhadap konsep tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (safety management). Semua Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk penanganan dan identifikasi risiko K3 

yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang tidak diinginkan atau dapat berakibat 

kerugian  dapat dicegah (John Ridley, 2008:39). 

       Untuk perlindungan tenaga kerja dari ancaman keselamatan di tempat kerja PP 

Nomor 50/2012 tentang penerapan Sistem  Manajemen  Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) yang dikeluarkan pemerintah, dimana setiap perusahaan yang jumlah 

tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan potensi bahaya yang ditimbulkan 

oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat berakibat kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja wajib diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja SMK3 (Soehatman Ramli, 2010:59).  

       Dulu saat dari home industri yang berlokasi di Jl Senjoyo Semarang, kemudian 

menjadi PT yang berlokasi di Jl Candi I Nomor 21 Kawasan Industri Candi Gatot 
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Subroto Semarang dan beberapa lokasi produksi dalam kawasan yang sama, hingga 

saat ini PT Marimas Putera Kencana merupakan salah satu produsen minuman segar 

dalam bentuk serbuk yang menguasai pangsa pasar di kelasnya. PT Marimas Putera 

Kencana adalah suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang 

minuman segar berbentuk serbuk dengan di dukung kurang lebih 1200 pekerja.  

       PT Marimas Putera Kencana memiliki visi untuk menjadi produsen minuman 

serbuk nomor satu di pangsa pasarnya. Setelah memperoleh sertifikasi ISO 

9001:2000, PT Marimas Putera Kencana memiliki Kebijakan Mutu sebagai berikut: 

Manajemen PT Marimas Putera Kencana dengan komitmennya untuk senantiasa 

memenuhi harapan pelanggan secara terus menerus dengan pelaksanaan sistem mutu 

yang terdokumentasi yaitu: (1) penyertaan setiap individu karyawan secara terpadu, 

(2) penanaman sikap mental yang proaktif, (3) tindakan perbaikan yang 

berkesinambungan. 

       PT Marimas Putera Kencana di dukung 12 Departemen yaitu: Departemen 

Pemasaran, Departemen Research and Development, Departemen Personalia, 

Departemen Produk Planning and Invetory Control, Departemen Quality Control, 

Departemen Quality System, Departemen Keuangan, Departemen Pengolahan, 

Departemen Pengemasan, Departemen Teknik dan Engineering, Departemen Umum, 

dan Departemen Pembelian. 

       Data dari laporan pelayanan keselamatan kerja bagian Quality System dan 

keselamatan kerja PT Marimas Putera Kencana, tercatat pada tahun 2009 ada 11 

kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada bagian Produksi 9 kejadian karena 
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tindakan tidak aman (Unsafe Action) berupa belum menguasai atau belum terampil 

dengan peralatan atau mesin baru (lack of skil), sikap dan tingkah laku yang tidak 

aman  (unsafe altitude and habbits) dan 2 kejadian pada bagian Teknik dan 

Enginering karena tindakan tidak aman (unsafe action) berupa kekurang 

pengetahuan dan keterampilan (lack of knowledge and skill) , pada tahun 2010 ada 

15 kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada bagian Produksi 10 kejadian karena 

tindakan tidak aman (Unsafe Action) karena belum menguasai atau belum terampil 

dengan peralatan atau mesin baru (lack of skil), sikap dan tingkah laku yang tidak 

aman  (unsafe altitude and habbits) , bagian Pengemasan 3 kejadian karena kondisi 

tidak aman (unsafe conditional) berupa kondisi tidak aman dari lingkungan dan 

tempat kerja, dan 2 kejadian pada bagian Teknik dan Enginering karena tindakan 

tidak aman (unsafe action) berupa kekurang pengetahuan dan keterampilan (lack of 

knowledge and skill), pada tahun 2011 tercatat 12 kejadian kecelakaan kerja yang 

terjadi pada bagian Produksi 8 kejadian karena tindakan tidak aman (Unsafe Action) 

berupa belum menguasai atau belum terampil dengan peralatan atau mesin baru (lack 

of skil), sikap dan tingkah laku yang tidak aman  (unsafe altitude and habbits), 

bagian Pengolahan 1 kejadian karena tindakan tidak aman (Unsafe Action) berupa 

penurunan konsentrasi (difficulty in concentrating) dari tenaga kerja saat melakukan 

pekerjaan, bagian Pengemasan 2 kejadian karena kondisi tidak aman (unsafe 

conditional) berupa kondisi tidak aman dari lingkungan dan tempat kerja, dan bagian 

Teknik dan Enginering 1 kejadian karena tindakan tidak aman (unsafe action) berupa 

kekurang pengetahuan dan keterampilan (lack of knowledge and skill) , dan sampai 
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triwulan pertama tahun 2012 tercatat 5 kecelakaan kerja yang terjadi pada bagian 

Produksi karena tindakan tidak aman (Unsafe Action) berupa belum menguasai atau 

belum terampil dengan peralatan atau mesin baru (lack of skil), sikap dan tingkah 

laku yang tidak aman  (unsafe altitude and habbits).  

       Oleh sebab itu PT Marimas Putera Kencana perlu dilakukan penilaian audit 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tingkat awal, yang terdiri dari 

64 kriteria. PT Marimas Putera Kencana belum memenuhi kriteria 1.4.3, dimana PT 

Marimas Putera Kencana belum dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan peraturan perundangan, dan kriteria 6.7.6, 

dimana PT Marimas Putera Kencana belum memiliki peralatan sirine tanda bahaya 

keadaan darurat (kebakaran) sirine safety protect di semua departemen kerja yang 

ada di perusahaan, di departemen produksi hanya mempunyai pengeras suara (bell). 

       Dari data tersebut, maka perlu dilakukan sebuah penelitian karena sebagai 

perusahaan serbuk minuman yang melayani konsumen skala nasional, PT Marimas 

Putera Kencana harus lebih mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja, 

khususnya dalam menyongsong bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional 

periode tahun 2010-2014. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan arahan  evaluasi 

tentang seberapa jauh Tinjauan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja dengan harapan di masa yang akan datang, PT Marimas Putera 

Kencana mampu memperoleh sertifikat Angka Kecelakaan Nihil (Zero Accident), 

mendapatkan penghargaan Bendera Emas dalam penerapan SMK3 dan untuk 

mengedepankan reputasi PT Marimas Putera Kencana sebagai perusahaan serbuk 

minuman skala nasional. 
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       Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

”Tinjauan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 

di PT Marimas Putera Kencana Semarang‟‟. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

        Angka kecelakaan kerja yang terjadi di PT Marimas Putera Kencana masih 

banyak dan ada beberapa kriteria dalam pemenuhan standar SMK3 yang tidak 

terpenuhi. Atas dasar pemikiran tersebut, maka di dapat rumusan masalah yaitu 

“Sejauh mana tinjauan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 

tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Marimas Putera 

Kencana Semarang?”. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini yaitu: dapat diperoleh  tinjauan implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 di PT Marimas Putera 

Kencana. 

 
1.4    Manfaat Penelitian 

       Manfaat dalam penelitian ini adalah:  

1.4.1 Untuk Peneliti 

       Manfaat penelitian untuk peneliti adalah:  

1.   Dapat diperoleh ilmu, pengalaman serta penerapan materi yang telah diperoleh 

dalam perkuliahan dan penelitian dapat dilakukan untuk tugas akhir atau skripsi. 

2.     Penerapan pengetahuan (tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang 

dimiliki terhadap kenyataan di lapangan. 
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3. Sebagai upaya pengembangan pribadi dalam berfikir logis, terstruktur, dan  

sistematis. 

4. Dapat diketahui seberapa penting penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

di perusahaan. 

 

1.4.2 Untuk Pekerja 

       Dapat diperoleh pengetahuan tentang tinjauan implementasi SMK3 di 

perusahaan.  

 

1.4.3 Untuk Perusahaan 

       Dapat terbantu dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di perusahaan, dan dapat diciptakan hubungan yang baik antara Universitas 

Negeri Semarang dengan perusahaan, sehingga dapat tercipta link and match antara 

dunia pendidikan dengan dunia kerja. 

 

1.4.4 Untuk Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

       Sebagai bahan pustaka di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dalam pengembangan ilmu di bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya kajian Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

1.5 Keaslian Penelitian 

       Keaslian penelitian ini merupakan matrik yang memuat tentang judul, penelitian, 

nama peneliti, tahun, tempat penelitian, desain penelitian, variabel, dan hasil 

penelitian (Tabel 1.1).  
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Tabel 1.1: Keaslian Penelitian  
 
No Peneliti            Judul                Tahun dan         Desain          Variabel 

            Penelitian         Tempat Penelitian Penelitian 
 

1.     M. Noor    Perbandingan       2003,        Studi              Prosedur,  

    Cahyo E.  Analisis Kecelaka-      Semarang.  Deskriptif      kecelakaan  

           P               an, Insiden,                 dengan          kerja, ketidak 

      Ketidaksesuaian    pendekatan    sesuaian,  

      serta Tindakan    Retrospektif.  tindak koreksi 

      Koreksi  dan                pencegahan 

  Pencegahan di                 dan penilaian 

  sebuah Perusahaan    sesuai dengan 

  Tekstil di Kabupaten   OHSAS  

                              Semarang dengan      18001:1999. 

      Persyaratan OHSAS 

      18001:1999 elemen 

      4.5.2  
 

2.   Nor Dian      Tinjauan Penerapan    2007,   Studi              Strategi  

  Syah       Pendokumentasian      Semarang.   Deskriptif  pendokumen- 

        dengan Standar                     dengan tasian berdasar 

        SMK3 Permenaker    pendekatan standar Perme- 

`        No. 5 Tahun 1996                Observasio- naker No. 5  

        Di PT Sinar Djaja                nal.             Tahun 1996. 

        Semarang. 

 
 

       Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan. 

Perbedaan tersebut adalah objek dari penelitian, waktu, dan tempat penelitian. Objek 

penelitian ini adalah di PT Marimas Putera Kencana, dan waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juni 2012 sampai Mei 2013. 

 

1.6    Ruang lingkup penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

       Penelitian ini dilakukan di PT Marimas Putera Kencana Jl Candi No.1 Blok D-

21 Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Semarang. 

1.6.2   Ruang Lingkup Waktu 

       Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2012 sampai Mei 2013. 
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1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

       Pengambilan data ini termasuk dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 

dengan kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan judul “Tinjauan 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 di PT 

Marimas Putera Kencana”. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

       Peraturan Pemerintah  No.50 tahun 2012, sistem manajemen K3 adalah bagian 

dari sistem manajemen secara keseluruhan yaitu struktur organisasi, perencanaan, 

tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan 

bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan 

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian risiko yang berkaitan 

dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan 

produktif (http://www.docstoc.com, 2012:2). 

2.1.1  Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

       Tujuan dari SMK3 yaitu: 

2.1.1.1  Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi 

       Kinerja K3 dalam organisasi  dengan  persyaratan tersebut, organisasi dapat 

diperoleh tingkat pencapaian K3. Pengukuran ini dengan audit sistem manajemen 

K3. 

2.1.1.2  Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi 

       Beberapa bentuk sistem manajemen K3 dapat digunakan sebagai pedoman atau 

acuan misalnya: ILO, American Petroleum Institute  (API), Health Safety Eexecutive 

Management System (HSEMS), Oil and Gas Producer (OGP), International Safety 

Rating System (ISRS).  

2.1.1.3  Sebagai dasar penghargaan (awards) 

       Sistem manajemen K3 juga digunakan sebagai dasar untuk pemberian 

penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3, penghargaan diberikan baik oleh 

instansi pemerintah maupun lembaga independen. 

http://www.docstoc.com/
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2.1.1.4  Sebagai sertifikasi 

       Sertifikasi diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh suatu 

badan akreditasi (Soehatman Ramli, 2010:49). 

2.1.2  Manfaat SMK3 

       Manfaat penerapan SMK3 yaitu: 

1. Pihak manajemen dapat informasi kelemahan unsur sistem operasional sebelum 

terjadi gangguan operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian material. 

2. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di 

perusahaan. 

3.  Dapat  berpengaruh terhadap peraturan bidang K3. 

4. Dapat diperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan kesadaran tentang K3, 

khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit. 

5.  Dapat berpengaruh pada peningkatan produktivitas kerja. 

2.1.3 Dasar Hukum SMK3 

       Dasar Hukum SMK3 yaitu: 

1.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.PER/04MEN/1987. 

2.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.PER/125/MEN/1984. 

3.  Peraturan perundangan No.1 Tahun 1970. 

4.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.05/MEN/1996. 

5.  Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. 

6.  Standar nasional maupun internasional. 

2.1.4  Prinsip dasar SMK3 

       Prinsip dasar SMK3 seperti: 
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2.1.4.1  Komitmen 

       Sebaiknya ada komitmen untuk penerapan SMK3 di tempat kerja dari seluruh 

pihak yang ada di tempat kerja, terutama dari pihak pengurus dan tenaga kerja. Agar 

dapat ditunjukan kesungguhan dari komitmen yang telah dimiliki, maka komitmen 

tersebut harus tertulis dan di tandatangani oleh pengurus tertinggi dari tempat kerja 

tersebut.  

        Komitmen tersebut selanjutnya disebut kebijakan, harus berdasarkan visi dan 

tujuan, kerangka dan program kerja yang bersifat umum  sebagai kebijakan 

operasional. Kebijakan ini harus sesuai dengan proses konsultasi dengan pekerja atau 

wakil pekerja dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja. Kebijakan ini juga harus 

bersifat dinamis artinya sering ditinjau ulang agar sesuai dengan kondisi yang ada. 

2.1.4.2  Perencanaan 

       Perencanaan yang dibuat perusahaan harus efektif dengan sasaran yang jelas 

sebagai kebijakan K3 di tempat kerja dan indikator kinerja serta harus dapat  

dipertanggung jawabkan kebijakan K3, dan hal yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan adalah identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko 

serta hasil tinjauan awal terhadap K3. 

2.1.4.3  Implementasi  

       Setelah pembuatan komitmen dan perencanaan maka kini tahap penting 

berikutnya yang harus dilakukan adalah penerapan SMK3 adalah: adanya jaminan 

kemampuan, kegiatan pendukung, identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan 

pengendalian risiko. 
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2.1.4.4  Pengukuran dan evaluasi  

       Pengukuran dan evaluasi adalah alat yang berguna untuk: identifikasi 

keberhasilan penerapan SMK3, identifikasi tindakan perbaikan, dan pengukuran 

kinerja SMK3.  

2.1.4.5  Peninjauan ulang dan perbaikan 

       Peninjauan ulang SMK3 yaitu: evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3, 

tujuan, sasaran dan kinerja K3, hasil temuan audit SMK3, evaluasi efektivitas 

penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk penerapan SMK3.  

2.1.5 Mekanisme Pelaksanaan Audit SMK3 

       Mekanisme pelaksanaan audit SMK3 antara lain: (1) untuk pembuktian 

penerapan SMK3, perusahaan dapat dilakukan audit lewat badan audit yang ditunjuk 

Menteri, (2) audit SMK3 terdapat 12 unsur, (3) perubahan atau penambahan unsur 

sesuai perkembangan diatur Menteri, (4) Direktur berwenang penetapan perusahaan 

yang dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat risiko bahaya, (5) 

audit SMK3 dilaksanakan   minimal  3 tahun sekali,  (6)  

Audit SMK3 dilakukan badan audit, (7) perusahaan wajib penyediaan dokumen yang 

diperlukan untuk pelaksanaan audit. Badan audit wajib penyampaian laporan audit 

lengkap kepada Direktur dengan tembusan kepada pengurus perusahaan, (8) setelah 

diterima laporan audit, dilakukan evaluasi dan penilaian, berdasarkan hasil evaluasi 

dan penilaian yaitu: (1) pemberian sertifikat dan bendera penghargaan sesuai tingkat 

pencapaian, (2) pemberian instruksi kepada pegawai pengawas untuk pengambilan 

tindakan berdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran peraturan perundangan, (3) 

sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3 tahun, (4) pembinaan 

dan pengawasan terhadap penerapan SMK3 dilakukan oleh Menteri atau pejabat 

yang ditunjuk. 
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Gambar 2.1: Mekanisme Audit SMK3 

Sumber: (http://www.docstoc.com, 2012:12) 

2.1.6 Unsur dalam Pengertian Audit SMK3  

       Alat untuk pengukuran besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 

di tempat kerja yaitu:  

1.    Pemeriksaan secara sistematik. 

2.    Audit dilakukan secara independen. 

3.    Audit SMK3 dilakukan oleh badan audit independen.  

(http://www.docstoc.com, 2012:21). 

 

2.1.7 Sertifikasi tingkat pencapaian audit SMK3 

       Sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah RI No.50 tahun 2012 

tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dinyatakan 

bahwa untuk pembuktian penerapan sistem manajemen K3 perusahaan dapat 
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dilakukan audit oleh badan audit yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja. Demikian 

untuk efektivitas pencapaian audit sistem manajemen K3 di suatu perusahaan, audit 

harus dilakukan oleh badan audit independen atau eksternal audit. Pada pasal 5 (2) 

audit sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu 12 unsur atau 

elemen audit yaitu: 

1.  Pembangunan dan pemeliharaan komitmen (26 kriteria). 

2.  Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 (14 kriteria). 

3.  Pengendalian, perancangan dan peninjauan kontrak (8 kriteria). 

4.  Pengendalian dokumen (7 kriteria). 

5.  Pembelian dan pengendalian produk (9 kriteria). 

6.  Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 (40 kriteria). 

7.  Standar pemantauan (17 kriteria). 

8.  Pelaporan dan perbaikan kekurangan (9 krieteria). 

9.  Pengelolaan material dan perpindahannya (12 kriteria). 

10.  Pengumpulan dan penggunaan data (6 kriteria). 

11.  Pemeriksaan sistem manajemen K3 (3 kriteria). 

12.  Pengembangan ketrampilan dan kemampuan (13 kriteria). 

       Untuk  pelaksanaan audit, maka kedua belas elemen tersebut dibuat pedoman 

teknis audit sistem manajemen K3 seperti yang tertuang pada lampiran II Peraturan 

Pemerintah RI No.50 tahun 2012  (http://www.docstoc.com, 2012:17). 

       Sementara itu, sertifikasi pencapaian audit sistem manajemen K3 sesuai dengan 

lampiran IV Peraturan Pemerintah RI No.50 tahun 2012 tentang penerapan sistem 

manajemen K3, dibagi 3 tingkatan pencapaian, yaitu: 

http://www.docstoc.com/
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2.1.7.1  Tingkat awal (Initial Level) 

       Perusahaan kecil atau dengan  tingkat risiko rendah. Pada tingkat awal, 

perusahaan harus dapat diterapkan 64 kriteria audit dari elemen ke-1 sampai dengan 

ke-12. 

 

2.1.7.2  Tingkat transisi (Transition Level)  

       Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat risiko tingggi. Pada tingkat 

lanjutan, perusahaan harus dapat diterapkan keseluruhan 64 kriteria tingkat awal + 

58 kriteria = 122 kriteria audit dari elemen ke- 1 sampai dengan  ke-12. 

 

2.1.7.3 Tingkat lanjutan (Advanced Level) 

       Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat risiko tinggi. Pada tingkat 

lanjutan, perusahaan harus dapat diterapkan keseluruhan 64 kriteria tingkat awal + 

58 kriteria tingkat transisi + 44 kriteria = 166 kriteria audit dari elemen ke-1 sampai 

dengan  ke-12. 

       Tingkat keberhasilan pencapaian sistem manajemen K3 di perusahaan diukur 

dengan ketentuan antara lain: 

1. Untuk tingkat pencapaian 0-59% dan terdapat pelanggaran peraturan, dapat 

dikenai tindakan hukum. 

2. Untuk tingkat pencapaian 60-84% dapat diberikan sertifikat dan bendera perak. 

3. Untuk tingkat pencapaian 85-100% dapat diberikan sertifikat dan bendera emas, 

tingkat pencapaian audit dan penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Tabel 2.1).  
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Tabel 2.1: Tingkat Pencapaian Audit dan Penghargaan 
 

Prosentase Tingkat                                    Jenis Audit 

     Pencapaian           Tingkat Awal       Tingkat Transisi       Tingkat Lanjutan 
 

         0-59%             Tindakan                  Tindakan                     Tindakan 

           Hukum                     Hukum                        Hukum 
 

         60-84%           Sertifikat dan           Sertifikat dan               Sertifikat dan 

           Bendera Perak         Bendera Perak             Bendera Perak 
 

         85-100%         Sertifikat dan           Sertifikat dan               Sertifikat dan 

           Bendera Emas         Bendera Emas              Bendera Emas 
 

       Upaya persiapan diri secara baik dan matang sebelum perusahaan minta tim 

audit independen dari luar perusahaan, sebaliknya perusahaan harus dilakukan 

penilaian diri (Self Assessment) oleh tim internal audit. Salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk dilakukan penilaian diri atau internal audit adalah dengan 

penggunaan indikator audit tingkat awal. Namun demikian, apabila perusahaan ingin 

persiapan audit tingkat transisi atau tingkat lanjutan, perusahaan juga dapat 

penggunaan indikator audit sesuai tingkat yang diinginkan, tetapi lebih baik apabila 

penilaian diri dilakukan secara  bertahap (Continuous Improving), seperti dijelaskan 

secara skematis (Gambar 2.3). 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
Gambar  2.2: Bagan Proses Peningkatan berkelanjutan untuk Pencapaian Audit   

                      SMK3 

Sumber: Tarwaka, 2008:86 
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       Peningkatan secara berkelanjutan dari audit yang dilakukan, diberikan nilai lebih 

dimana perusahaan  setelah penemuan masalah K3, segera dapat pembuatan 

perubahan dan perbaikan dan selanjutnya dilakukan tinjauan ulang terhadap 

kemajuan yang dicapai. Proses yang harus dilalui dalam tahapan Continuous 

Improving harus salah satu bagian dari rencana peningkatan K3 yang bersifat 

realitstis, pencapaian tujuan (Achivable Goals) dan kerangka waktu (Time frames) 

pencapaian audit. 

       Penilaian internal audit dimaksudkan untuk perlengkapan sumber daya internal 

perusahaan di dalam identifikasi sistem di tempat kerja, untuk konfirmasi bahwa 

sistem manajemen K3 telah berfungsi sesuai yang diharapkan dan identifikasi area 

untuk peningkatan kinerja K3. Apabila perusahaan tidak diperoleh sumber daya yang 

cukup untuk dilakukan penilaian diri, perusahaan dapat penggunaan sumber daya 

luar untuk evaluasi SMK3 dan pembuatan rekomendasi peningkatan K3 di tempat 

kerja. 

       Sebagai hasil dari penilaian diri internal audit, organisasi perusahaan akan 

diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja dan akan lebih siap untuk penyelenggaraan pencapaian audit yang dilakukan 

oleh badan audit independen. 

2.1.8 Proses pelaksanaan SMK 3 

       Proses pelaksanaan SMK3 antara lain: 

2.1.8.1 Sasaran dan cakupan audit  

       Sasaran dan cakupan audit yaitu: 

1. Penyiapan lembar kerja audit yang berpedoman pada elemen audit  seperti dalam 

petunjuk teknis audit sistem manajemen K3. 
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2. Pengkajian informasi dari setiap unit kerja yang akan diaudit, seperti: (1) laporan 

hasil inspeksi rutin dan khusus, (2) laporan kecelakaan dan insiden yang pernah 

terjadi dari setiap unit kerja, (3) rencana tindakan korektif, (4) kebijakan 

manajemen dalam bidang K3.  

3. Pengetahuan dan pemahaman informasi penting yang relevan dengan bidang K3 

dan pengembangan temuan baru. 

4. Pengetahuan dan pemahaman informasi teknis K3, khususnya yang berkaitan 

dengan identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. 

5. Pengetahuan dan pemahaman obyek audit yaitu manusia, perangkat lunak, dan 

perangkat keras. 

6. Penyiapan pengaturan perundangan K3 dan standar atau norma yang relevan. 

7. Penyiapan bahan audit dengan konsultasi dan komunikasi dengan tenaga kerja 

atau perwakilan pekerja dari setiap unit kerja. 

8. Pemberkasan dan penyimpanan semua lembar kerja atau dokumen audit, secara 

skematis siklus manajemen (Gambar 2.4). 

ACTION                                                                                  PLAN 

Tinjauan                                                                                     Perencanaan 

Manajemen                                                                               SMO 

  

CHECK                                                                                      DO                                                            

Pengukuran dan                                                                     Implementasi 

Pemantauan 
 

Gambar 2.3: Siklus Manajemen 

Sumber: Soehatman Ramli, 2010:51 
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2.1.9     Tim internal audit K3 

       Tim internal audit K3 yaitu: 

2.1.9.1 Ketua tim audit 

       Berfungsi sebagai pemimpin kegiatan tim secara efektif. Bertanggung jawab 

penyusunan rencana audit, pelatihan untuk tim audit, dan pemimpin seluruh 

rangkaian tahapan audit sampai penyusunan laporan audit. 

2.1.9.2 Sekretaris tim audit 

       Bertugas pemberian bantuan seluruh kegiatan ketua tim audit baik yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi audit maupun teknis pelaksanaan 

audit. 

2.1.9.3 Anggota tetap tim audit 

       Bertugas pengembangan dan ikut pembahasan proses audit mulai tahapan 

persiapan audit sampai penyusunan laporan audit. 

2.1.9.4 Anggota tidak tetap tim audit 

       Bertugas analisa dan pemberian informasi yang diperlukan kepada tim audit. 

Anggota tim audit, pelaksanaan tugas audit yang berat, dan auditor yang efektif harus  

dipenuhi kriteria sebagai berikut: 

1.  Auditor tidak terlibat secara langsung dengan pengembangan atau manajemen  

 area atau sistem yang ditinjau ulang.  

2.  Auditor telah ikut pelatihan dengan audit K3. 

3. Auditor harus familier dengan proses yang ditinjau ulang.  

4. Orang yang punya keahlian dibidang audit dan mampu pemilihan subyek yang 

sesuai untuk analisis. 
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5. Auditor harus mampu diperoleh suatu peninjauan kembali tujuan dan pelaporan 

temuan secara akurat tanpa takut akan konsekuensinya. 

6. Auditor harus punya ketrampilan komunikasi baik secara tulisan maupun lisan 

untuk berinteraksi dengan tenaga kerja dan manajemen.  

2.1.10       Tahap pelaksanaan internal audit 

       Tahap pelaksanaan internal audit antara lain: 

2.1.10.1  Tahap persiapan 

       Setelah pengurus atau pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan 

tentang pelaksanaan audit K3 lengkap dengan sasaran pencapaian dan pembentukan 

tim audit, maka segera dilakukan pelatihan masalah teknis audit K3 bagi seluruh 

anggota tim audit. 

2.1.10.2 Pertemuan pra audit 

       Auditor perlu pengadaan pertemuan awal dengan pihak manajemen dengan unit 

kerja yang diaudit untuk pendiskusian beberapa hal yang akan dilakukan dalam 

audit. 

2.1.10.3 Inspeksi unit kerja 

       Inspeksi unit kerja antara lain: (1) Proses produksi, sumber  bahaya, pemaparan, 

tingkat risiko, efektivitas sarana  pengendalian yang sudah ada, (2) Prosedur kerja 

(standard operational procedure), pemenuhan peraturan perundangan, dan organisasi 

kerja, (3) Tenaga kerja yang sedang bekerja dan sekaligus dilakukan tanya jawab  

dengan mereka, (4) Pembuktian atau verifikasi informasi, bukti yang dapat dilihat 

dalam audit  antara lain: dokumen yang dijelaskan sistem atau proses yang diaudit, 

catatan konfirmasi sistem yang sedang diaudit, diskusi atau wawancara dengan 
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personil yang diindikasikan sistem yang sedang diaudit, hasil observasi tentang 

sistem yang sedang diaudit, dan hasil analisis sampling terhadap kondisi lingkungan 

kerja, (5) Pertemuan pasca pemeriksaan unit kerja, auditor perlu diadakan pertemuan 

dengan pihak manajemen unit kerja setempat untuk pemberian dan pemaparan hasil 

temuan dan penampungan berbagai tanggapan dari manajemen, (5) Evaluasi dan 

pelaporan audit, laporan audit K3 tercakup informasi audit yaitu: tujuan, ruang 

lingkup audit, temuan hasil pemeriksaan atau inspeksi lapangan, temuan 

ketidaksesuaian atau kelemahan unsur sistem yang perlu diperbaiki baik terhadap 

perangkat lunak, perangkat keras, maupun tindakan manusia dengan kriteria audit 

(Tarwaka, 2008:89). 

 

2.1.11  Pengembangan Sistem Manajemen K3 

       Banyak cara pengembangan sistem manajemen K3 di suatu organisasi 

perusahaan, namun secara umum poin di dalam pengembangan sistem manajemen 

K3,  6 (enam) poin pokok yaitu: 

 

2.1.11.1  Komitmen senior manajemen. 

       Adanya komitmen dari senior manajemen adalah hal yang sangat penting untuk 

pegembangan dan peningkatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 

Hal ini disebabkan karena senior manajemen sebagai pemegang kendali dan 

komitmen kepada seluruh tenaga kerja, dan pemegang saham. Langkah pertama yang 

sangat penting dalam proses ini adalah pengembangaan kebijakan K3 yang berisi 

informasi tentang organisasi dan prinsip kinerja K3. Selanjutnya, pembuatan 

kerangka kerja untuk tindakan dan penyusunan tujuan dan sasaran K3. 
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2.1.11.2 Peran dan tanggung jawab 

       Adanya penunjukan kepada seseorang yang bertanggung jawab terhadap 

keseluruhan penerapan manajemen K3. Hal ini biasanya dapat ditunjuk seorang 

manajer sebagai pengontrol aktivitas setiap hari di tempat kerja. Tugas dan tanggung 

jawab tersebut harus ditetapkan secara formal termasuk pada uraian tugas yang sudah 

diberikan. 

2.1.11.3  Penetapan metode untuk konsultasi dan partisipasi dengan tenaga kerja 

       Konsultasi dan partisipasi aktif tenaga kerja adalah suatu hal yang esensial untuk 

efektifitas penerapan sistem manajemen K3. 

2.1.11.4  Pendokumentasian sistem 

       Suatu dokumen digunakan dalam sistem manajemen untuk penyediaan informasi 

dan pengendalian. Standar (seperti: kebijakan, prosedur, instruksi kerja) perlu 

dikomunikasikan untuk jaminan bahwa pada unsur terkait terkandung informasi yang 

sama tentang apa yang diperlukan untuk manajemen K3. 

2.1.11.5 Penilaian kondisi K3 untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan  

       Penilaian terhadap kondisi K3 di tempat kerja akan diperoleh informasi penting 

tentang bagaimana sistem manajemen K3 diterapkan perusahaan dengan identifikasi 

kekuatan dan kelemahanya. Suatu organisasi perusahaan akan terbantu oleh 

informasi tersebut di dalam pengembangan prioritas dan penciptaan rencana 

tindakan. 

2.1.11.6   Penetapan skala prioritas dan skala tindakan 

       Pengembangan rencana dengan penetapan tujuan dan penunjukan penanggung 

jawab secara jelas dalam suatu  penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

pencapaian outcomes yang diinginkan (Tarwaka, 2008:90).                  
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2.2   Kriteria Audit SMK3 

       Menurut PP No.50 Tahun 2012 kriteria audit SMK3 antara lain: 

 

2.2.1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 

       Pembangunan dan pemeliharan komitmen yaitu:  

2.2.1.1 kebijakan K3 

Kebijakan K3 antara lain: 

1. Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha 

atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen 

terhadap peningkatan K3. 

2. Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, 

tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. 

2.2.1.2  Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak  

Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak antara lain: 

1. Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan. 

2. Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin 

pelakasanaan SMK3. 

3. Petugas yang bertanggung jawab untuk penangganan keadaan darurat telah 

ditetapkan dan mendapatkan pelatihan. 

4. Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal 

dari dalam atau luar perusahaan. 

2.2.1.3   Tinjauan dan evaluasi 

       Tinjauan dan evaluasi yaitu: pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 

secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3. 
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2.2.1.4   Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. 

       Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja antara lain: 

1. Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan 

didokumentasi dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja. 

2. Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

3. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus. 

4. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

5. P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijkan dan prosedur 

mengendalikan risiko. 

6. Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga 

kerja. 

7. P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di 

tempat kerja. 

8. P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2.2.2 Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 

       Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 yaitu:  

2.2.2.1 Rencana strategi K3 

       Rencana strategi K3 yaitu: terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi 

potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3. 

2.2.2.2 Manual SMK3 

       Manual SMK3 yaitu:  



 

 

27 

       Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, 

pelanggan, dan pemasok. 

2.2.3 Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak 

       Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak antara lain:  

2.2.3.1 Pengendalian perancangan  

       Pengendalian perancangan antara lain: (1) prosedur yang terdokumentasi 

mempertimbangkan bahaya, (2) penilaian, (3) pengendalian risiko yang dilakukan 

pada tahap perancangan dan modifikasi. 

2.2.3.2 Peninjauan kontrak 

       Peninjauan kontrak yakni: identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan 

pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten. 

2.2.4 Pengendalian dokumen 

       Pengendalian dokumen antara lain:  

2.2.4.1   Persetujuan, pengeluaran dan pengendalian dokumen 

       Persetujuan, pengeluaran dan pengendalian dokumen yaitu: dokumen K3 

mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal 

modifikasi. 

2.2.5 Pembelian dan pengendalian produk 

       Pembelian dan pengendaliaan produk antara lain:  

2.2.5.1 Spesifikasi pembelian barang dan jasa  

       Spesifikasi pembelian barang dan jasa antara lain: 

1. Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi 

teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum 

keputusan untuk membeli. 
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2. Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus 

dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-

undangan dan standar K3. 

2.2.5.2 Sistem verifikasi barang dan jasa yang telah di beli 

       Sistem verifikasi barang dan jasa yang telah di beli yaitu: Barang dan jasa yang 

dibeli diperiksa kesesuaianya dengan spesifikasi pembelian. 

2.2.6    Keamanan bekerja berdasarkan SMK3  

       Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 antara lain:  

2.2.6.1 Sistem kerja 

       Sistem kerja antara lain: 

1. Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja. 

2. Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi. 

3. Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta 

selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai. 

4. Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai 

sesuai dengan standar dan peraturan perundangan yang berlaku. 

2.2.6.2 Pengawasan 

       Pengawasan yakni: Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap 

pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja 

yang telah ditentukan. 

2.2.6.3 Seleksi dan penempatan personil  

       Seleksi dan penempatan personil antara lain: 

1. Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan 

dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja. 
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2. Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta 

kewenangan yang dimiliki. 

2.2.6.4 Area terbatas 

       Area terbatas antara lain: 

1. Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk 

mengetahui daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk. 

2. Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk. 

3. Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan 

pedoman teknis. 

4. Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis. 

2.2.6.5 Pemeliharaan, perbaikan, perubahan sarana produksi  

       Pemeliharaan, perbaikan, perubahan sarana produksi antara lain: 

1. Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, 

pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan 

produksi harus disimpan dan dipelihara. 

2. Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai 

dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar. 

3. Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus 

dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang. 

4. terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk 

digunakan atau sudah tidak digunakan. 

5. Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock 

out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum 

saatnya. 
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6. Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja 

atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat 

proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan. 

2.2.6.6 Kesiapan untuk menangani keadaan darurat  

       Kesiapan untuk menangani keadaan darurat antara lain: 

1. Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus 

serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja. 

2. Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji 

dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

standar dan pedoman teknis yang relevan. 

2.2.6.7 Pertolongan pertama pada kecelakaan 

       Pertolongan pertama pada kecelakaan antara lain: 

1. Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang 

ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang 

berlaku. 

2. Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan. 

2.2.7     Standar pemantauan 

       Standar pemantauan antara lain:  

2.2.7.1  Pemeriksaan bahaya  

       Pemeriksaan bahaya yaitu: Pemeriksaan atau inspeksi terhadap tempat kerja dan 

cara kerja dilaksanakan secara teratur. 

2.2.7.2  Pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja  

       Pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja antara lain: 
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1. Pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan 

hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan 

pengendalian risiko. 

2. Pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, 

biologi, ergonomi dan psikologi. 

3. Pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak 

yang berkompeten dan berwenang dari dalam atau luar perusahaan. 

2.2.7.3 Pemantauan kesehatan tenaga kerja  

       Pemantauan kesehatan tenaga kerja antara lain: 

1. Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja 

yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

2. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang 

ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-

undangan. 

4. Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2.2.8     Pelaporan dan perbaikan kekurangan 

       Pelaporan dan perbaikan kekurangan antara lain:  

2.2.8.1 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan 

       Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan yaitu: tempat kerja atau perusahaan 

mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja. 
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2.2.9     Pengelolaan material dan perpindahanya  

       Pengelolaan material dan perpindahanya terdiri dari:  

2.2.9.1  Penanganan secara manual dan mekanis  

       Penanganan secara manual dan mekanis antara lain: 

1. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang 

berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. 

2. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang 

berkompeten dan berwenang. 

2.2.9.2 Sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan  

       Sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan antara lain: 

1. Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan 

dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan. 

2. Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman 

sesuai dengan peraturan perundangan. 

2.2.9.3   Pengendalian bahan kimia berbahaya (BKB) 

       Pengendalian bahan kimia berbahaya (BKB) antara lain: 

1. Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai 

penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan 

peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan. 

2. Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada 

bahan kimia berbahaya. 

3. Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan 

perundangan atau standar yang relevan. 
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2.2.10    Pengembangan keterampilan dan kemampuan 

       Pengembangan keterampilan dan kemampuan antara lain:  

2.2.10.1 Pelatihan untuk manajemen dan penyelia  

       Pelatihan untuk manajemen dan penyelia antara lain: 

1. Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang 

mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip serta pelaksanaan 

K3. 

2. Manajer dan pengawas atau penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan 

peran dan tanggung jawab mereka. 

2.2.10.2 Pelatihan untuk tenaga kerja  

       Pelatihan untuk tenaga kerja yaitu: pelatihan diberikan kepada semua tenaga 

kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat 

melaksanakan tugasnya secara aman. 

2.2.10.3 Pelatihan keahlian khusus  

       Pelatihan keahlian khusus yaitu: perusahaan mempunyai sistem yang menjamin 

kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan 

perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau 

mengoperasikan peralatan. 

2.3  Kecelakaan Kerja 

        Kecelakaan bukan terjadi, tapi disebabkan oleh kelemahan disisi pengusaha, 

pekerja, atau keduanya. Bahaya yang ditimbulkan dapat berpengaruh pada kondisi 

trauma untuk keduanya: untuk pekerja, cedera dapat berpengaruh terhadap pribadi, 

keluarga, dan kualitas hidupnya, sedangkan untuk pengusaha, berupa kerugian 
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produksi, waktu terbuang untuk penyelidikan, dan yang terburuk biaya untuk proses 

hukum. Tindakan pencegahan kecelakaan bertujuan agar peluang terjadinya 

kecelakaan berkurang hingga mutlak minimum. 

       Kecelakaan kerja adalah risiko yang dihadapi oleh setiap tenaga kerja yang 

pelaksana pekerjaan dengan kerugian tidak hanya korban jiwa dan materi untuk 

pekerja dan pengusaha tetapi juga dapat berpengaruh pada proses produksi secara 

keseluruhan dan merusak lingkungan yang pada akhirnya berdampak langsung 

dengan masyarakat sekitar. 

       Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan atau di sengaja 

yang berkaitan dengan hubungan kerja yaitu sebagai akibat pekerjaan atau pada 

waktu pelaksanaan pekerjaan yang termasuk dalam perjalanan menuju atau pulang 

dari tempat kerja yang berakibat kacaunya proses yang telah diatur dari suatu 

aktifitas (Tarwaka, 2008:5). 

       Sedangkan menurut Didi Sugandi dalam A.M. Sugeng Budiono, dkk (2003:171) 

kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan dan 

dapat merugikan manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. 

Menurut Gempur Santoso (2004:22) Secara umum penyebab kecelakaan ada dua 

yaitu unsafe action  dan unsafe condition. 

2.3.1 Unsafe Action 

       Berikut ini yang termasuk dalam tindakan membahayakan (unsafe action) antara 

lain: (1) menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan (bekerja bukan pada 

kewenangan), (2) gagal menciptakan keadaan yang baik sehingga menjadi tidak 

aman atau memanas, (3) menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kecepatan 
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geraknya, (4) memakai alat pelindung diri (APD) hanya jika di ingatkan, (5) 

menggunakan peralatan yang tidak layak, (6) pengrusakan alat pengaman peralatan 

yang digunakan untuk melindungi manusia, (7) bekerja melebihi jam kerja di tempat 

kerja, (8) mengangkat beban yang berlebihan, (9) menggunakan tenaga berlebihan 

hanya untuk bermain, (10) peminum, pemabuk, mengkonsumsi narkoba ataupun 

(NAPZA). 

 

2.3.2 Unsafe Condition 

       Berikut ini yang termasuk dalam kondisi lingkungan yang membahayakan 

(unsafe condition) antara lain: (1) dalam keadaan pengamanan yang berlebihan, (2) 

alat dan peralatan yang sudah tidak layak, (3) terjadi kemacetan (congestion), (4) 

sistem peringatan yang berlebihan (in adequate warning system), (5) ada api di 

tempat yang berbahaya, (6) alat pengaman gedung belum sesuai standar, (7) kondisi 

suhu (atmosfer) yang membahayakan, (8) terpapar bising dan radiasi, (9) 

pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan. 

 

2.4 Penyakit Akibat Kerja (PAK) 

       Penyakit akibat kerja adalah suatu kondisi abnormal, selain cedera akibat kerja, 

yang disebabkan oleh pajanan terhadap faktor lingkungan yang berkaitan dengan 

pekerjaan sedangkan cedera terhadap suatu kasus tunggal di lingkungan kerja 

Sedangkan dalam Permenaker No.PER.01/MEN/1981 tentang kewajiban melaporkan 

penyakit akibat kerja pada pasal 1 disebutkan bahwa penyakit akibat kerja adalah 

setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. 
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2.4.1 Ketentuan tentang Penyakit Akibat Kerja 

        Berdasarkan Kepres No. 22 Tahun 1993, untuk kepentingan asuransi tenaga 

kerja ditentukan 31 jenis penyakit akibat kerja, yaitu: 

1. Pneumonikosis akibat debu mineral sklerogen. 

2. Penyakit paru saluran pernapasan (bronkopulmoner) yang disebabkan oleh debu 

logam keras. 

3. Penyakit paru saluran pernapasan (bronkopulmoner) yang disebabkan oleh debu 

kapas, vlas, henep, dan sisal (bisinosis). 

4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang 

dikenal yang digunakan dalam proses pekerjaan. 

5. Alveolitis alergik yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat 

penghirupan debu organik. 

6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaan yang beracun. 

7. Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaan yang beracun. 

8. Penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaan yang beracun. 

9. Penyakit yang disebabkan oleh kron atau persenyawaan yang beracun. 

10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaan yang beracun. 

11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaan yang beracun. 

12. Penyakit yang disebabkan oleh air raksa (minamata) atau persenyawaan yang 

beracun. 

13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaan yang beracun. 

14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaan yang beracun. 

15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida. 
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16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon 

alifatik dan aromatik yang beracun. 

17. Penyakit yang disebabkan oleh benzen. 

18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzendan 

homolognya yang beracun. 

19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya. 

20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol, dan keton. 

21. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan 

seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen sulfida atau derivatnya 

yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel. 

22. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. 

23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (gangguan otot, urat, tulang 

persendian, pembuluh darah tepi atau saraf tepi). 

24. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan tinggi. 

25. Penyakit yang disebabkan oleh terpapar radiasi elektromagnetik dan radiasi 

ionisasi. 

26. Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyakit fisik, kimiawi, dan 

biologis. 

27. Penyakit kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh tar, pic, bitumen, minyak 

mineral, antrasena atau persenyawaanya, produk atau residu dari zat tersebut. 

28. Kanker paru dan mesotelioma yang disebabkan oleh asbes. 

29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang didapat 

dari suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminan khusus, 
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30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah, radiasi panas, atau 

kelembapan udara yang tinggi. 

31. Penyakit yang disebabkan oleh zat kimia lainnya, termasuk obat. 

2.4.2 Pencegahan Penyakit akibat Kerja 

       Menurut A.M. Sugeng Budiono, dkk., (2003:129) penerapan upaya pencegahan 

penyakit akibat kerja secara total perlu diterapkan sistem manajemen kesehatan kerja 

yang memerlukan komitmen dan kebijakan pihak manajemen yang didukung oleh 

saling pengertian dan kerjasama antar semua pihak terkait dengan melaksanakan 

kegiatan seperti menerapkan peraturan perundangan, identifikasi potensi bahaya dan 

penilaian risiko, pengujian dan pemantauan lingkungan ditempat kerja, pengujian 

kesehatan tenaga kerja dan pemantauan biologik, penerapan teknologi hirarki 

pengendalian yang terdiri atas substitusi, eliminasi, pengendalian teknis atau 

engineering control, pengendalian administratif,dan penggunaan alat pelindung diri. 

Selain itu perlunya diadakan pelatihan yang dilakukan secara teratur dan 

berkelanjutan, selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi pada penerapan sistem 

pencegahan melalui audit. 

 

2.5  Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

       Keselamatan kerja diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk 

mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi 

kerja. Sedangkan secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk 

menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja 

pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budayanya. Dari 
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segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha 

mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menimbulkan penyakit 

akibat kerja.  

       Menurut Suma‟mur P.K. yang dikutip oleh A.M. Sugeng Budiono, dkk 

(2003:98) kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan ataupun kedokteran 

beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan 

setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif atau 

kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor 

pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum.  

       Sedangkan menurut Ridwan Harrianto (2010:2) ilmu kesehatan kerja adalah 

bidang studi yang mempelajari cara pengukuran, evaluasi, dan penanggulangan 

bahaya di tempat kerja. 

       Beberapa situasi dan kondisi pekerjaan, baik tata letak tempat kerja atau material 

yang digunakan, menghadirkan risiko yang lebih tinggi daripada normal terhadap 

kesehatan. Dengan memahami karakteristik material-material yang digunakan dan 

kemampuan reaksi tubuh yang digunakan dan kemungkinan reaksi tubuh 

terhadapnya, kita dapat meminimalkan risikonya bagi kesehatan (John Ridley, 

2008:123). 

 

2.5.1   Lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

       Lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat digambarkan sesuai dengan 

Kepmenaker No. KEP.1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja sebagai berikut: 
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Gambar 2.4: Lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Sumber: Kepmenaker No. KEP.1135/MEN/1987 

       Makna dari lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di atas dapat dijelaskan 

sesuai dengan Kepmenaker No. KEP.1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja sebagai berikut: 

1. Bentuk lambang adalah palang berwarna hijau dilingkari roda bergigi sebelas 

berwarna hijau di atas dasar putih. 

2. Palang bermakna bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. 

3. Roda gigi berarti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. 

4. Warna putih pada dasar berarti bersih dan suci. 

5. Warna hijau pada lambang berarti selamat, sehat dan sejahtera. 

Sebelas gerigi roda berarti 11 Bab dalam Undang-undang keselamatan Kerja. 

2.6   Produktivitas Kerja 

       Menurut John Ridley, (2008:119) produktivitas terdiri dari beberapa pengertian. 

Pertama, secara fisiologis, produktivitas  adalah sikap mental  bahwa mutu 

kehidupan ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. 
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Dalam suatu perusahaan atau pabrik, manajemen harus terus dilakukan untuk cara 

perbaikan proses produksi, sistem kerja, lingkungan kerja, teknologi. Kedua, 

produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). 

 

2.4.3  Faktor yang berpengaruh pada Produktivitas Kerja 

       Faktor yang berpengaruh pada produktivitas kerja yaitu: 

2.4.3.1  Beban Kerja 

       Tubuh manusia dirancang untuk dapat beraktifitas dalam pekerjaan setiap hari. 

Pekerjaan disatu pihak, arti penting untuk kemajuan dan peningkatan prestasi, 

sehingga mencapai kehidupan yang produktif sebagai salah satu tujuan hidup. 

Dipihak lain, dengan bekerja berarti tubuh akan menerima beban dari luar tubuh. 

Beban tersebut dapat berupa beban fisik maupun beban mental (Tarwaka, dkk., 

2004:72).  

       Seorang tenaga kerja punya kemampuan tersendiri dengan hubungannya dengan 

beban kerja, beberapa tenaga kerja lebih cocok untuk beban kerja fisik, mental 

ataupun sosial. Derajat tepat suatu penempatan meliputi kecocokan pengalaman, 

keterampilan, dan motivasi dalam bekerja (Suma‟mur P.K., 1996:48). 

 

2.4.3.2 Beban tambahan akibat lingkungan kerja 

       Sebagai tambahan kepada beban kerja yang langsung akibat pekerjaan 

sebenarnya, suatu pekerjaan biasanya dilakukan dalam suatu lingkungan atau situasi, 

yang berakibat beban tambahan pada jasmani dan rohani tenaga kerja (Suma‟mur P. 

K., 1996:49). 
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       Terdapat 5 (lima) faktor penyebab beban tambahan yang dimaksud, yaitu: (1) 

faktor fisik, antara lain: penerangan, suhu, udara, kelembaban, suara; (2) faktor 

kimia, yaitu: gas, uap, debu, kabut, asap, awan, cairan, dan benda padat; (3) faktor 

biologi, baik dari golongan tumbuhan atau hewan; (4) faktor fisiologis seperti 

konstruksi mesin, sikap, dan cara kerja; (5) faktor mental psikologi, yaitu: hubungan 

diantara pekerja atau dengan pengusaha (Suma‟mur P.K., 1996:49). 

 

2.4.3.3   Kapasitas Kerja 

       Kapasitas kerja seorang tenaga kerja berbeda dari satu dengan yang lainnya, hal 

ini dipengaruhi oleh:  

 

2.4.3.3.1 Ketrampilan 

       Semakin tinggi keterampilan kerja yang dimiliki, semakin efisien badan dan jiwa 

pekerja, sehingga beban kerja menjadi relatif  sedikit. Tidaklah heran apabila angka 

sakit dan mangkir kerja sangat kurang pada mereka yang punya keterampilan tinggi, 

bila mereka cukup termotivasi dan dedikasi (Suma‟mur P.K., 1996:50). 

Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap jumlah produktivitas kerja para 

karyawan.  

       Keterampilan karyawan perusahaan dapat ditingkatkan dengan pelatihan dan 

kursus. Peningkatan percepatan keterampilan tenaga kerja dalam jangka panjang 

menjadi struktur bentuk “guci” dengan konsentrasi dibagian tengah untuk dapat 



 

 

43 

dilaksanakan pekerjaan untuk peningkatan proses industrialisasi (A.M. Sugeng 

Budiono, 2003:234). 

 

2.4.3.3.2 Masa kerja 

       Masa kerja ternyata berhubungan secara negatif dengan keluar masuknya 

karyawan dan kemungkinan, namun ada hubungan yang positif terhadap 

produktivitas. Masa kerja yang lama akan cenderung seseorang karyawan betah 

dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan diantaranya karena telah beradaptasi 

dengan lingkungan kerja yang cukup lama sehingga seseorang karyawan akan 

nyaman dengan pekerjaannya (Robin Stepen P, 2001:275). 

 

2.9 Kerangka Teori 

       Berdasarkan uraian teori utama yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka 

mengenai SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang memiliki 

sepuluh pedoman penerapan tingkat awal  yaitu: (1) pembangunan dan pemeliharaan 

komitmen, (2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, (3) pengendalian 

perancangan dan peninjauan kontrak, (4) pengendalian dokumen, (5) pembelian dan 

pengendalian produk, (6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3, (7) standar 

pemantauan, (8) pelaporan dan perbaikan kekurangan, (9) pengelolaan material dan 

perpindahanya, (10) pengembangan keterampilan dan kemampuan Dari penjabaran 

dua belas aspek tersebut maka dapat disusun kerangka teori sebagai berikut: (Gambar 

2.5). 
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Gambar 2.5: Kerangka Teori 

Sumber: Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Pikir 

       Alur pikir dalam penelitian ini adalah penilaian implementasi SMK3 Peraturan 

Pemerintah Nomor.50 Tahun 2012 di PT Marimas Putera Kencana yang akan 

diperoleh deskripsi proses implementasi yang telah dilakukan (Gambar 3.1). 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Alur Pikir Penelitian 

3.2      Fokus Penelitian 

       dalam Fokus penelitian ini adalah pengkajian tinjauan implementasi SMK3 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ditinjau dari 10 komponen pedoman 

penerapan SMK3 yaitu: (1) pembangunan dan pemeliharaan komitmen, (2) 

pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, (3) pengendalian perancangan dan 

peninjauan kontrak, (4) pengendalian  dokumen, (5) pembelian  dan  pengendalian  
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produk, (6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3, (7) standar pemantauan, (8) 

pelaporan dan perbaikan kekurangan, (9) pengelolaan material dan perpindahanya, 

(10) pengembangan keterampilan dan kemampuan.  

 

3.3      Jenis dan Rancangan Penelitian 

       Jenis penelitian yang di gunakan penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anselm Strauss, 

dkk., 2007:4). Jenis penilitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian studi 

kasus. Studi kasus adalah uraian atau penjelasan komprehensif mengenai berbagai 

aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu 

situasi sosial dan desain studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan 

dan peraturan (Dedy Mulyana, 2006:201). Penggunaan jenis penelitian kualitatif 

dengan desain studi kasus ini adalah untuk mengetahui tinjauan implementasi SMK3 

ditinjau dari 10 komponen pedoman penerapan SMK3 Peraturan pemerintah Nomor 

50 Tahun 2012 di PT Marimas Putera Kencana. 

 

3.4        Sumber Informasi 

       Sumber informasi pada penelitian ini adalah: 

3.4.1     Data primer 

       Data primer adalah bila pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh 

peneliti (Eko Budiarto, 2002:5). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara dengan penggunaan panduan wawancara kepada kepala 

bagian Quality System PT Marimas Putera Kencana yang di buat berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3. 
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3.4.2    Data sekunder 

       Data sekunder adalah bila pengumpulan data yang diinginkan diperoleh dari 

orang lain dan tidak dilakukan oleh peneliti sendiri (Eko Budiarto, 2002:5). Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PT Marimas Putera Kencana antara lain: 

profil perusahaan, jumlah tenaga kerja, struktur organisasi perusahaan, proses, hasil 

produksi perusahaan, dan dokumen K3. 

 

3.5      Instrumen Penelitian  

       Instrumen penelitian adalah perangkat yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:48). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini dengan cara wawancara mendalam dan lembar check list serta dokumentasi. 

 

3.6.  Pengambilan Data 

       Pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara dan pengisian lembar check 

list. Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memperoleh data, di 

mana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari sasaran 

penelitian (responden) atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:102). Jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur. 

       Wawancara terstruktur dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan SMK3 Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 2012. 

Selain itu, untuk memperoleh keakuratan data dan kesesuaian antara hasil wawancara 

dan kenyataan implementasi di lapangan, maka perlu dilakukan pengamatan di 



 

 

48 

lapangan dan penelusuran dokumen tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk 

pengisian lembar check list. 

3.7      Pelaksanaan Pengambilan Data  

       Pelaksanaan pengambilan data dalam penelitian ini dapat diuraikan melalui 

beberapa tahap antara lain: 

3.7.1 Tahap Prapengambilan Data 

       Tahap prapengambilan data adalah kegiatan sebelum melakukan penelitian.  

Adapun langkah pada tahap prapengambilan data adalah: 

1. Koordinasi dengan pihak perusahaan tentang tujuan dan prosedur pengambilan 

data. 

2. Penyiapan instrumen pengambilan data yaitu pedoman wawancara, lembar 

check list serta mengecek ulang kamera sebagai alat bantu pengambilan data. 

3.7.2 Tahap Pengambilan Data 

       Tahap pengambilan data adalah kegiatan yang dilakukan saat pengambilan data. 

Adapun kegiatan pada setiap pengambilan data adalah: 

1. Pelaksanaan wawancara dengan mewawancarai informan inti yaitu ahli K3 pada 

bagian Quality System di PT Marimas Putera Kencana. 

2. Pelaksanaan pengambilan data di departemen produksi dengan mengamati 

lingkungan kerja. Tujuannya untuk mengecek kebenaran wawancara dengan 

kenyataan di lapangan (pengisian lembar check list). 

3. Pencatatan, analisis singkat, dan pengambilan foto pada setiap langkah yang 

sudah dilakukan. 
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3.7.3 Tahap Pascapengambilan Data 

       Tahap pascapengambilan data adalah Kegiatan setelah dilakukan pengambilan 

data. Adapun langkah pada tahap pascapengambilan data adalah: 

1. Pengolahan semua data yang telah dikumpulkan, membuat catatan yang lebih 

rapi untuk kemudian diserahkan kepada pembimbing sebagai data mentah 

ataupun data kasar.. 

2. Pembandingan data hasil wawancara, lembar check list dengan data sekunder 

dan pengamatan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja PT Marimas Putera Kencana. 

3. Analisis data yang sudah didapat dan membandingkannya dengan peraturan 

yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang . Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

4. Penyajian  data dan pembuatan simpulan dalam bentuk laporan skripsi. 

       Adapun pelaksanaan pengambilan data dari awal hingga akhir secara rinci yaitu 

(Tabel 3.1): 

Tabel 3.1: Pelaksanaan Pengambilan Data 

No         Hari dan Tanggal            Pelaksanaan Kegiatan                     Pukul 

(1)                   (2)                                          (3)                                           (4)  
1.    Rabu, 2 Januari 2013          Koordinasi kepada pihak PT Marimas      09.00 

                                                   Putera Kencana dan meninjau pedoman   

                                                   wawancara  dan check list untuk  

                                                   pengambilan data.  

2. Kamis, 3 Januari 2013        Penyiapan instrumen pengambilan data      

                                            yaitu pedoman wawancara dan lembar  

                                            check list serta mengecek ulang kamera 

                                                   sebagai alat bantu pengambilan data. 

3. Kamis, 10 Januari 2013      Pelaksanaan wawancara dan pengisian    13.00 

                                       check list dengan mewawancarai  

                                       informan inti yaitu ahli K3 di  

                                                   departemen Quality System.  
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Lanjutan (tabel 3.1) 

1)             (2)                                          (3)                                                 (4) 

4.    Kamis, 10 Januari 2013      Pelaksanaan pengambilan data di            15.00 

                                                   Departemen produksi dengan  

                                                   mengamati lingkungan kerja. Tujuanya 

                                                   untuk mengecek kebenaran wawancara 

                                                   dengan kenyataan di lapangan  

                                                   (pengisian lembar check list).  
5.    Kamis, 10 Januari 2013      Pencatatan analisis singkat, dan                16.00 

                                                   pengambilan foto pada setiap langkah  

                                                   yang sudah di lakukan.                       
6. Jumat, 11 Januari 2013       Perangkuman semua data yang telah 

                                            dikumpulkan, membuat catatan yang  

                                            lebih rapi untuk kemudian diserahkan  

                                            kepada pembimbing sebagai data mentah.  
7.    Sabtu, 12  Januari 2013       Pembandingan data hasil wawancara,   

                                                   lembar check list dengan data  

                                                   sekunder dan pengamatan yang terkait  

                                                   dengan SMK3 PT Marimas Putera  

                                                   Kencana. 

8.    Sabtu, 12 Januari 2013        Analisis data yang sudah didapat dan 

                                                    membandingkannya dengan  

                                                    peraturan yang berlaku yaitu  

                                                    Peraturan Pemerintah Nomor 50  

                                                    Tahun 2012 tentang SMK3. 

9.    Minggu, 13 Januari 2013    Penyajian  data dan pembuatan  

                                                   simpulan dalam bentuk laporan skripsi. 

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data 

       Yang dimaksud dengan keabsahan data menurut Lexy J. Moleong  (2009:320)  

adalah bahwa setiap keadaan harus mendemonstrasikan nilai yang benar, 

menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, memperbolehkan keputusan luar 

yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan 

dan keputusan. 

       Pemeriksaan keabsahan data ini digunakan dengan cara membandingkan hasil 

wawancara dengan beberapa literatur nonteknis berupa dokumen maupun laporan 

mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Marimas Putera 

Kencana serta hasil observasi di lapangan. 
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3.9 Analisis Data  

       Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, organisasi data, dijadikan satuan yang dapat dikelola, disintesiskannya, 

dicari, penemuan pola, penemuan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan 

pemutusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007:245). 

Analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan dengan penggunaan model Miles dan 

Huberman Analisis data Miles dan Huberman. Teknik analisis data Miles dan 

Huberman dalam Norman K. Denzin, dkk. (2009:592) antara lain: 

 

3.9.1 Reduksi Data 

       Reduksi data (data reduction), berarti bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki 

oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanis antisipatoris. Hal ini dilakukan 

ketika penentuan kerangka kerja konseptual (conceptual framework), pertanyaan 

penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan 

lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data 

berikutnya adalah perangkuman data (data summary), pengkodean (coding), 

perumusan tema, pengelompokan (clustering), dan penyajian cerita atau narasi secara 

tertulis. 

 

3.9.2 Penyajian Data 

       Penyajian data (data display) didefinisikan sebagai konstruk informasi padat 

terstruktur yang dimungkinkan pengambilan simpulan dan penerapan aksi. Penyajian 

data lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur (structured summaries) dan 

sinopsis, deskripsi singkat (vignettes), diagram, dan matrik. 
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3.9.3 Verifikasi 

       Verifikasi berarti dilakukan pengecekan bias yang paling umum dan paling 

samar yang dapat masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Tahap verifikasi 

ini dilibatkan dalam proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. 

Penarikan simpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan, 

penyimpanan, kecakapan, dan kejelian dalam analisis data kasar tersebut. 

 



 

53 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1  Gambaran Umum PT Marimas Putera Kencana 

       PT Marimas Putera Kencana adalah suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang 

bergerak di bidang minuman segar berbentuk serbuk. Berasal dari jenis perusahaan 

home industri yang pada awalnya dikelola dengan system manajemen keluarga, 

sekarang telah berkembang menjadi perusahaan Perseroan Terbatas. PT yang 

berlokasi di Jl Candi I Nomor 21 Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Semarang 

dan beberapa lokasi produksi dalam kawasan yang sama, Produk pertama yang 

dihasilkan adalah Marimas yang merupakan produk minuman serbuk dengan rasa 

buah tropis khas Indonesia.  

 

 Gambar 4.1: Kantor PT. Marimas Putera Kencana Departemen Personalia. 
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       Produk pertama yang diproduksi pada tanggal 19 Oktober 1995 adalah Marimas 

rasa jeruk segar yang sekarang telah menjadi 17 rasa (jeruk segar, jeruk nipis, gula 

asem, sirsak, strawberry, jeruk mandarin, melon, belimbing, framboze, mangga 

manalagi, apel, jambu biji, anggur, nanas, lychee, jeruk bali dan jeruk keprok). 

       PT Marimas Putera Kencana kembali berinovasi dengan meluncurkan varian 

kombinasi tiga rasa atau dikenal dengan Marimas Trio. Varian rasanya yaitu yaitu si 

leni (sirsak, lychee dan jeruk nipis), mang jemon (mangga, jeruk dan melon) dan AB 

Cola (anggur, blackcurrant dan cola). 

       PT Marimas Putera Kencana di samping meningkatkan mutu produknya, juga 

selalu meningkatkan dari segi SDM, perangkat produksi, manajemen perusahaan dan 

perluasan pemasaran serta aktif dalam kegiatan social lingkungan masyarakat.         

Kemudian dalam rangka peningkatan mutu, PT Marimas Putera Kencana telah 

mendapatkan standarisasi Internasional ISO 9001:2000. 

       PT Marimas Putera Kencana memiliki visi untuk menjadi produsen minuman 

serbuk nomor satu di pangsa pasarnya. Setelah memperoleh sertifikasi ISO 

9001:2000, PT Marimas Putera Kencana memiliki Kebijakan Mutu sebagai berikut: 

Manajemen PT. Marimas Putera Kencana menyatakan komitmennya untuk 

senantiasa memenuhi harapan pelanggan secara terus menerus dengan melaksanakan 

system mutu yang terdokumentasi melalui: (1) penyertaan setiap individu karyawan 

secara terpadu, (2) penanaman sikap mental yang proaktif, (3) tindakan perbaikan 

yang berkesinambungan 

 

4.1.1   Manajemen dan Pemasaran 

       PT. Marimas Putera Kencana didukung oleh para tenaga kerja yang handal, yang 

terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga terlatih. Kemampuan kinerja 
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karyawan selalu ditingkatkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, 

training, seminar, penyuluhan, studi banding, dan kunjungan kerja, yang semuanya 

itu untuk lebih memantapkan langkah di dalam menghadapi persaingan yang lebih 

ketat di era pasar bebas. 

       Proses untuk memperoleh Standariasi Internasional (ISO) dan sertifikat ISO 

9001:2000 merupakan upaya serius dari PT. Marimas Putera Kencana untuk dapat 

diterima di pasar dunia. PT Marimas Putera Kencana dengan dukungan armada 

pemasarannya yang kuat terus mengembngkan sayap sehingga grafik permintaan 

meningkat baik area maupun produk. Hingga saat ini, minuman serbuk PT Marimas 

Putera Kencana telah tersebar luas di wilayah Sumatera (Medan, Palembang, Batam, 

Bandar Lampug), Kalimantan (Singkawang, Kalimantan Barat, Balikpapan, 

Banjarmasin, Samarinda); Sulawesi (Makasar); Jawa Tengah (Semarang, Solo, 

Purwekerto, dan kota besar lainnya); Jawa Timur (Surabaya, Madiun, Jember, 

Kediri, Malang, Banyuwangi, Madura), Denpasar (Bali) ; Jawa Barat (Bandung dan 

sekitarnya) dan Daerah Khusus Ibukota (Jakarta). Peningkatan dan perluasan area 

pemasaran tersebut juga tidak terlepas dari andil yang cukup besar dari unit promosi 

yang dilakukan oleh pihak produsen baik melalui media cetak, radio, billboard, 

pameran, bazaar, free sampling, free drink, trade promo, consumer promo, dan Sales 

Promotion Girls serta sponsorship. 

4.1.2   Jaringan Pemasaran 

       Jaringan Pemasaran PT Marimas Putera Kencana adalah: (1) Sumatera: Medan, 

Palembang, Bandar Lampung, (2) Batam, (3) Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, (4) Bali, (5) Kalimantan: SIngkawang, Samarinda, 

Banjarmasin, Balikpapan, (6) Sulawesi: Manado, Kendari, Makasar. 
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4.1.3   Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2: Struktur Organisasi PT Marimas Putera Kencana 

Sumber: Internal PT Marimas Putera Kencana 
 
4.1.4   Job Description 

       Job description pada setiap departemen adalah: 

4.1.4.1   Direktur 

       Direktur bertanggung jawab dalam hal: (1) memastikan bahwa kebijakan mutu 

perusahaan telah diapaami, diimplementasikan dan dipelihara, (2) menentukan 
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sasaran perusahaan dan memastikan bahwa sasaran perussahaan menjadi sasaran 

departemen, (3) menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung 

kelangsungan system mutu yang diimplementasikan, (4) memprakarsai dan 

memimpin rapat tinjauan manajemen secara berkala tentang system manajemen 

mutu, sehingga dapat memastikan tercapainya kesesuaian dan efektivitas secara 

berkesinambungan, (5) memberi persetujuan terhadap Daftar Pemasok dan disetujui, 

(6) Memberi validasi produk yang didesain internal oleh PT. Marimas Putera 

Kencana 

4.1.4.2   Wakil Direktur 

       Wakil Direktur bertanggung jawab dalam hal: menggantikan fungsi direktur 

apabila tidak ada di tempat dalam hal pemberian persetujuan PO. 

4.1.4.3   Manajer Pemasaran 

       Manajer Pemasaran bertanggung jawab dalam hal: (1) memahami dan 

memenuhi permintaan dan harapan para pelanggan, (2) membuat dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan di dalam mendukung aktifitas pemasaran, (3) mempromosikan 

produk perusahaan, (4) memantau mutu dan status dari pesaing, (5) membuat dan 

mengendalikan kontrak penjualan dan order, (6) memantau dan menerima keluhan 

para pelanggan dan tindak lanjutnya, (7) mencari informasi pasar dan pengembangan 

dari industri minuman serbuk, (8) mengendalikan dan memonitor barang milik 

pelanggan di perusahaan 

4.1.4.4   Manajer Research and Development 

       Manajer R&D bertanggung jawab untuk: (1) mempelajari, membuat dan 

menganalisa produk, (2) melakukan uji dan percobaan terhadap formulasi produk, 
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(3) mengkoordinir kegiatan penyusunan rancangan desain produk, (4) mencari 

informasi untuk memenuhi persyaratan legal, (5) membuat perencanaan mutu 

sebagai acuan pembuatan instruksi kerja atau standar inspeksi. 

4.1.4.5   Manajer Personalia 

       Manajer Personalia bertanggung jawab dalam hal: (1) memastikan bahwa 

seluruh personil yang ada telah dilatih atau mempunyai pengalaman dalam 

bidangnya, dan melakukan penilaian hasil karya serta verifikasi terhadap pelatihan 

atau aktifitas lain yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi, (2) bersama 

dengan manajer departemen untuk menentukan kebutuhan pelatihan bagi para staff 

dan karyawan, (3) merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur 

yang terdokumenyasi, (4) memelihara rekaman data karyawan dan pelatihan dengan 

baik, (5) menerapkan peraturan perusahaan agar setiap personil memahami dan 

mengimplementasikannya dengan baik. 

4.1.4.6   Manajer PPIC (Product Planning and Inventory Control) 

       Manajer PPIC bertanggung jawab dalam hal: (1) membuat rencana produksi, (2) 

memantau relaisasi produk harian maupun realisasi produksi setiap order dan 

kontrak, (3) melakukan sinkronisasi dengan Departemen Pemasaran   

tentangkesiapan produk yang tela dapat dikirim kepada pembeli, (4) melakukan studi 

peningkatan efektivitas kerja, (5) menghitung dan merencanakan bahan sediaan 

4.1.4.6   Manajer Quality Control (QC) 

       Manajer QC melaksanakan aktifitas terhadap pengendalian mutu. Akitifitas ini 

mencakup: (1) mengkoordinir pelaksanaan inspeksi dan atau pengujian yang 

diperlukan oleh prosedur penerimaan, penanganan, dan pengujian sampel, instruksi 
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kerja atas rekaman mutu lainnya, (2) memeliara status inspeksi dan pengujian yang 

baik terhadap produk atau bahan setengah jadi. 

 

4.1.4.7   Manajer Quality System (QS) 

       Manajer Quality System bertanggung jawab dalam hal: (1) mengendalikan dan 

memonitor peralatan inspeksi dan pengukuran, (2) mengawasi pelaksanaan tindakan 

koreksi dan pencegahan, (3) membuat program pengendalian keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3), (4) memberikan pelatihan di tempat kerja kepada para 

pengawas dan karyawan serta menilai untuk kerja mereka secara berkesinambungan, 

sehingga dapat dipastikan menghasilkan mutu kerja yang baik, (5) memastikan 

lingkungan kerja yang sesuai untuk dapat memproduksi produk yang bermutu sesuai 

standar yang ditentukan. 

 

4.1.4.8   Manajer Keuangan 

       Manajer Keuangan memiliki tanggung jawab untuk: (1) menjaga keseimbangan 

arus kas masuk dan keluar, (2) membuat laporan keuangan tiap bulan dan tiap tahun, 

(3) mengambil keputusan pembelanjaan. Menyangkut masalah pemilihan berbagai 

bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau 

lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. 

 

4.1.4.9   Manajer Produksi (Pengolahan dan Pengemasan) 

       Manajer Pengolahan dan Pengemasan bertanggung jawab dalam hal: (1) 

memastikan bahwa proses produksi masih dalam kondisi yang terkendali, (2) 

melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan yang baik blla diperlukan mencegah 
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timbulnya kembali keridaksesuaian, (3) mempersiapkan produksi sesuai jadwal yang 

sudah ada, (4) memastikan terlaksananya jadwal produksi, (5) mengidentifikasi 

kebutuhan sumber daya, (6) memastikan bahwa seluruh material dan peralatan atau 

mesin yang dipergunakan spesifikasinya benar dan sesuai dengan prosedur yang 

terdokumentasi, (7) memperbaharui dan memelihara seluruh rekaman mutu di dalam 

bidang tanggung jawabnya, (8) memastikan bahwa seluruh produk yang tidak sesuai 

diidentifikasi dengan baik, dipisahkan dan diajukan untuk ditinjau oleh personil yang 

berwenang. 

 

4.1.4.10    Manajer Teknik 

       Manajer Teknik bertanggung jawab dalam hal: (1) melakukan koordinasi 

pelaksanaan tindakan perbaikan dan perawatan mesin, (2) memantau hasil realisasi 

perbaikan dan perawatan mesin, (3) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja 

mesin produksi, (4) menyusun rencana perbaikan dan perawatan, (5) melaksanakan 

verifikasi terhadap aktifitas perawatan dan perbaikan rumah, (6) melakukan 

kualifikasi dan evaluasi supplier yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa 

untuk perbaikan dan perawatan mesin produksi. 

 

4.1.4.11    Manajer Umum 

       Manajer umum bertanggung jawab dalam hal: (1) mengatur jadwal dan 

menyediakan sarana transportasi, (2) memelihara infrastruktur di lingkungan 

perusahaan. 
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4.1.4.12    Manajer Pembelian 

       Manajer Pembelian bertanggung jawab dalam hal: (1) mengevaluasi dan 

menentukan kualifikasi supplier, (2) mengkoordinir pengadaan barang, (3) 

mengesahkan surat pembelian (PO), (4) menyampaikan complain ke supplier dan 

memastikan penyelesaiannya. 

4.2   Karakteristik Responden 

       Responden dalam pengambilan data ini adalah Manajer bagian Quality System 

PT Marimas Putera Kencana. Manajer QS dipilih sebagai responden karena 

menguasai materi pelaksanaan SMK3 di PT Marimas Putera Kencana. Responden 

yang dipilih memiliki masa kerja 11 tahun di bidang K3 dan memegang penuh 

tanggung jawab K3 di PT Marimas Putera Kencana. Pengambilan data dilakukan 

dengan wawancara berupa 64 pertanyaan yang diuraikan dari SMK3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang SMK3, kemudian dicocokkan oleh 

dokumen K3 perusahaan yang telah dihimpun oleh sekretaris Quality System sebagai 

pemegang dokumen K3 PT Marimas Putera Kencana. 

4.3  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

       SMK3 yang diimplementasikan di PT Marimas Putera Kencana merupakan 

integrasi antara SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dengan ISO 

9001:2000 tentang Sistem Manajemen Mutu. Hasil pengambilan data mengenai 

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 di PT 

Marimas Putera Kencana dilakukan dengan wawancara dan pengisian lembar check 

list kepada Ahli K3 sebagai responden. Hasil pengambilan data ini dipaparkan 

melalui hasil cuplikan wawancara antara pewawancara (P) dengan responden (R) 

yang selanjutnya akan diuraikansebagai berikut: 
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4.3.1  Pembangunan dan Pemeliharaan komitmen  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

       Berdasarkan hasil wawancara nomor satu yang telah dicocokkan dengan aturan 

mengenai tugas dan tanggung jawab manajer setiap departemen di perusahaan dapat 

diketahui bahwa PT Marimas Putera Kencana Direktur yang bertanggung jawab 

secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3. 

 

 

 

 

 

       

 

 

Wawancara Nomor 1 

Kriteria 1.2.4 

 

P: ”Jelaskan di PT Marimas Putera Kencana pengusaha atau pengurus 

bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelakasanaan SMK3?‟‟ 

 

R: ‟‟Iya pasti itu mas, misalnya: Disini sudah lama semenjak Tahun 2002 sudah 

memiliki penetapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 

tertulis dan disahkan oleh direktur, Manajemen PT Marimas Putera Kencana 

menyatakan komitmenya untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan 

kiat kerja yang baik dan teratur secara terus menerus dengan melaksanakan dan 

menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja melalui: (1) penyertaan setiap 

karyawan dalam mewujudkan ketenangan, kesejahteraan dan keselamatan 

kesehatan kerja, (2) pemahaman dan penerapan K3 untuk semua karyawan 

perusahaan, (3) penurunan bahaya potensial, kejadian atau kecelakaan kerja pada 

perusahaan, (4) pemeliharaan lingkungan kerja agar tetap selalu sehat, nyaman 

dan aman, (5) penyedian sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu dan 

produktivitas, (6) perbaikan sistem manajemen K3 secara konsisten dan 

berkesinambungan.” 

 

 

Wawancara Nomor 2 

Kriteria 1.2.5 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas yang bertanggungjawab untuk 

penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan? Berikan 

contohnya bila ada” 

  

R: ‟‟Iya sudah mas, manajer QS melakukan identifikasi terhadap potensi keadaan 

darurat yang ada serta membuat form daftar potensi keadaan darurat, misalnya: 

dengan metode dokumentasi berupa pembuatan standar keadaan darurat, nomor 

telepon penting, struktur organisasi keadaan darurat, tugas dan tanggungjawab tim 

penanggulangan keadaan darurat dan dan standar penyimpanan tabung gas 

bertekanan, standar keadaan darurat sudah disosialisasikan kepada setiap 

karyawan,  uji coba pelatihan penanganan keadaan darurat dilakukan sekali dalam 

setahun di bawah koordinasi koordinator tim penanggulangan serta hasilnya 

tertulis dalam form evaluasi uji coba penanganan keadaan darurat.” 
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       Dari hasil wawancara nomor dua yang telah dicocokkan dengan dokumentasi 

foto kegiatan yang di peroleh dari departemen Quality System  (tidak dipublikasi)  

maka PT Marimas Putera Kencana telah melaksanakan pelatihan keadaan darurat 

yang dilaksanakan setahun sekali.  

  

 

 

 

       Hasil wawancara nomor tiga yang telah dicocokkan dengan keadaan sekarang  

bahwa PT Marimas Putera Kencana telah memenuhi saran dari Top Managemen 

yang telah mempunyai IPAL dan penangkal petir di setiap departemen.” 

 

  

 

 

        

        

       Hasil wawancara nomor empat yang dicocokkan dengan dokumen hasil evaluasi 

tentang audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (tidak dipublikasi)  diketahui bahwa 

PT Marimas Putera Kencana  telah melakukan peninjauan ulang secara teratur dalam 

hal komitmen dan kebijakan melalui audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan 

jangka waktu setahun sekali. 

Wawancara Nomor 3 

Kriteria 1.2.6 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana mendapatkan saran dari para ahli di 

bidang K3 yang berasal dari dalam atau luar perusahaan?” 

 

R: ‟‟Dari Top Management sendiri sudah memberikan masukan, misal tentang 

pembuatan IPAL dan penangkal petir yang sesuai dengan standar dan memperoleh 

masukan dari disnakertrans tentang pelatihan tentang K3.” 

 

Wawancara Nomor 4 

Kriteria 1.3.3 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana pengurus harus meninjau ulang 

pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas 

SMK3?” 

 

R: ”Iya dilakukan peninjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen   

(Quality System) oleh manajer dilakukan evaluasi penerapan kebijakan K3, tujuan, 

sasaran dan kinerja K3, audit K3 merupakan alat untuk mengukur besarnya 

keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja secara sistematik, 

hasil temuan audit K3 dan evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan 

untuk mengubahnya, menerima saran untuk perbaikan yang dilaksanakan dalam 

jangka waktu setahun sekali.” 
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       Hasil wawancara nomor lima yang dicocokkan dengan dokumen perusahaan 

laporan kegiatan FK2M menunjukkan bahwa PT Marimas Putera Kencana telah  

melakukan kegiatan tersebut yang biasanya diadakan sebulan sekali yang bertujuan 

untuk kosultasi antara tenaga kerja dan wakil perusahaan. 

4.3.2   Strategi Pendokumentasian 

 

 

 

 

 

        

       Hasil wawancara nomor enam yang dicocokkan dengan dokumen tentang 

penggunaan APD serta pemberian informasi tentang prosedur keamanan dalam 

lingkungan kerja  yang telah tertempel di setiap gedung  atau di informasikan secara 

langsung agar dapat diketahui dan di implementasikan oleh seluruh tenaga kerja dan 

tamu yang berkunjung di perusahaan. 

Wawancara Nomor 5 

Kriteria 1.4.1 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana keterlibatan dan penjadwalan 

konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasi dan 

disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja?” 

 

R: ”Iya disini itu ada forum komunikasi keluarga marimas (FK2M) diadakan 

sebulan sekali yang bertujuan untuk konsultasi antara tenaga kerja dan wakil 

perusahaan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan serta di 

dokumentasikan dengan foto kegiatan dan di sebarluaskan melalui papan 

informasi yang ada di departemen personalia di tempel foto kegiatan FK2M yang 

dilaksanakan setiap sebulan sekali.” 

Wawancara Nomor 6 

Kriteria 2.4.1 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana informasi yang dibutuhkan mengenai 

kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, 

kontraktor, pelanggan, dan pemasok?” 

 

R: ”iya sudah mas, misal penggunaan APD serta pemberian informasi tentang 

prosedur keamanan dalam lingkungan kerja baik yang tertempel atau di 

informasikan secara langsung oleh petugas kepada seluruh tenaga kerja bagian 

produksi, dan tamu yang berkunjung di perusahaan.” 
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4.3.3  Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak 

 

 

 

 

 

 

       Hasil wawancara nomor 7 yang dicocokkan dengan dokumen laporan  kinerja 

departemen Quality System  tahun 2012 diketahui bahwa PT Marimas Putera 

Kencana telah melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari 

kegiatan yang dilakukan pada setiap jenis pekerjaan, produk barang dan jasa dalam 

setiap proses produksi hingga distribusi dan kemudian dicatat dalam dokumen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

 

 

 

 

 

         

        

       Hasil wawancara nomor 8 yang dicocokkan dengan dokumen laporan  kinerja 

departemen Quality System  tahun 2012 diketahui bahwa PT Marimas Putera 

Kencana telah melakukan identifikasi potensi bahaya pada setiap jenis pekerjaan 

yang ada di perusahaan. 

Wawancara Nomor 7 

Kriteria 3.1.1 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana prosedur yang terdokumentasi 

mempertimbangkan bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan 

pada tahap perancangan dan modifikasi?” 

 

R: ”Iya ada mas, misal: identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko semuanya 

ada, bagian produksi kita di sini ada mesin mixer, single line, dan multi line kita 

lakukan identifikasi, dan dicatat (record ada di departemen QS).” 

Wawancara Nomor 8 

Kriteria 3.2.2 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana identifikasi bahaya dan penilaian 

risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten?”  

R: ”Iya ada mas, disini melakukan identifikasi potensi bahaya pada setiap jenis 

pekerjaan yang ada di perusahaan dilakukan oleh departemen Quality System 

karena sebagai penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan 

(record ada di departemen QS).” 
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4.3.4   Pembelian dan Pengendalian Produk 

 

 

 

 

 

 

       Berdasarkan wawancara nomor 9 yang dicocokkan dengan dokumen laporan     

kinerja Quality System tahun 2012 mengenai pengisian checklist prosedur yang 

berkaitan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan pembelian. 

4.3.5  Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 

 

 

 

 

 

       

       Hasil wawancara nomor 10 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi (tidak dipublikasi) dijelaskan bahwa PT Marimas Putera 

Kencana telah menentukan apa saja kejadian yang membahayakan. 

 

       

  

Wawancara Nomor 9 

Kriteria 5.1.1 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang 

terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain 

yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli?” 

 

R: ”Iya terorganisir dengan baik semuanya, prosedur pembelian yang 

terdokumentasi yang mempertimbangkan faktor K3, dan pengisian checklist yang 

kaitanya dengan keputusan pembelian, prosedur pemeriksaan barang dan jasa 

yang akan di beli, misal: pembelian bahan baku gula, plastik kemasan.” 

Wawancara Nomor 10 

Kriteria 6.1.1 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas yang kompeten telah 

mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu 

proses kerja?” 

 

R: “Iya mas disini itu manajer di departemen produksi yang menentukan 

identifikasi bahaya, misal: pengisian checklist untuk identifikasi sumber bahaya, 

penilaian resiko di tempat kerja, dan penentuan skala prioritas tingkat resiko yang 

telah dinilaiuntuk tindakan perbaikan .” 

 

 

 

Wawancara Nomor 11 

Kriteria 6.3.1 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana persyaratan tugas tertentu termasuk 

persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan 

menempatkan tenaga kerja?”  
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        Hasil wawancara nomor 11 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen personalia dijelaskan bahwa PT Marimas Putera Kencana telah 

menentukan prosedur tentang seleksi tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

                 

       Hasil wawancara nomor 12 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera Kencana telah 

menentukan prosedur tentang penugasan pekerjaan sesuai  prosedur yang ada.” 

 

 

 

 

 

        

Wawancara Nomor 12 

Kriteria 6.3.2 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana penugasan pekerjaan harus 

berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki?” 

  

R: ”Iya mas disini ada semacam pelatihan yang bertempat di training center 

perusahaaan guna memberikan keterampilan kepada tenaga kerja agar dapat 

melakukan tugas pekerjaan sesuai prosedur, misal training tentang bagaimana 

bekerja dengan cara selamat.” 

Wawancara Nomor 13 

Kriteria 6.4.1 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana pengusaha atau pengurus melakukan 

penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah yang memerlukan 

pembatasan izin masuk?”  

  

R: ”Iya mas disini ada ruang kerja bagian penimbangan premiks yang tidak semua 

pekerja boleh masuk ke dalam ruangan tersebut, hanya pekerja yang berwenang di 

bagian tersebut yang berhak masuk, misal: ada dokumen identifikasi bahaya dan 

penilaian resiko yang mengidentifikasikan pembatasan ijin masuk dan terdapat 

map atau denah pembatasan ijin masuk.” 

R: ”Iya mas ada, misal dilakukanya medical check up baik cek darah dan cek urin 

agar mengetahui ada tidaknya kandungan NAPZA, foto rontgen kepada calon 

pekerja yang sudah  melewati tahap seleksi akhir tes masuk agar dapat diketahui 

organ tubuh di dalamnya kondisinya seperti apa masih normal apa tidak. 



 

 

68 

       Hasil wawancara nomor 13 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera Kencana telah 

menentukan prosedur tentang sistem pembatasan izin masuk.” 

 

   

 

 

 

 

          

       Hasil wawancara nomor 14 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera Kencana telah 

menentukan prosedur tentang  pemeliharaan peralatan produksi.” 

 

 

 

 

 

          

        

       Hasil wawancara nomor 15 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera Kencana telah 

menentukan prosedur tentang  pemeliharaan peralatan produksi dan yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaanya. 

Wawancara Nomor 14 

Kriteria 6.5.2 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana semua catatan yang memuat data 

secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan 

yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan 

dipelihara?” 

 

R: ”Iya mas disini semua  dokumen registrasi pabrik atau tentang catatan inspeksi 

lengkap, riwayat pemeliharaan, perubahan dan registrasi secara lengkap.” 

Wawancara Nomor 15 

Kriteria 6.5.4 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana Pemeriksaan, pemeliharaan, 

perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang 

kompeten dan berwenang?” 

 

R: ”Iya mas ada, disini  terdapat dokumen penugasan kepada personel yang 

kompeten untuk kegiatan perawatan, perbaikan dan perubahan, serta dilengkapi 

dengan fotocopy sertifikat keahlian personel yang ditugaskan.” 
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         Hasil wawancara nomor 16 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera Kencana telah 

menentukan prosedur yang menjelaskan tentang pengaturan pengawasan, agar pada 

setiap proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dapat 

menjamin bahwa tugas pekerjaan dilakukan dengan aman. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

       Hasil wawancara nomor 17 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality System dijelaskan bahwa PT Marimas Putera Kencana telah 

melaksanakan secara rutin atau terjadwal tentang  pelatihan  penanganan keadaan 

darurat kepada tenaga kerja. 

Wawancara Nomor 16 

Kriteria 6.5.9 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang dapat 

menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada 

didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, 

pemeliharaan, perbaikan dan perubahan?” 

  

R: ”Di sini terdapat prosedur yang menjelaskan tentang pengaturan pengawasan, 

agar  pada setiap  proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan 

yang dapat menjamin bahwa tugas pekerjaan dilakukan dengan aman.” 

Wawancara Nomor 17 

Kriteria 6.7.4 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas penanganan keadaan darurat 

ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh 

orang yang ada di tempat kerja?” 

 

R: ”Disini manajer QS melakukan identifikasi terhadap potensi keadaan darurat 

yang ada serta membuat form daftar potensi keadaan darurat, misalnya: dengan 

metode dokumentasi berupa pembuatan standar keadaan darurat, nomor telepon 

penting, struktur organisasi keadaan darurat, tugas dan tanggungjawab tim 

penanggulangan keadaan darurat dan dan standar penyimpanan tabung gas 

bertekanan, standar keadaan darurat sudah disosialisasikan kepada setiap 

karyawan,  uji coba pelatihan penanganan keadaan darurat dilakukan sekali dalam 

setahun di bawah koordinasi koordinator tim penanggulangan serta hasilnya 

tertulis dalam form evaluasi uji coba penanganan keadaan darurat.” 
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       Hasil wawancara nomor 18 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Produksi (tidak dipublikasi) dijelaskan bahwa PT Marimas Putera 

Kencana tidak mempunyai peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat. 

 

 

 

 

 

      

       Hasil wawancara nomor 19 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera Kencana mempunyai 

standar  prosedur tentang P3K. 

 

 

 

 

 

Wawancara Nomor 18 

Kriteria 6.7.6 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana peralatan, dan sistem tanda bahaya 

keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang 

relevan?”  

 

R: ”Disini tidak mempunyai sistem tanda bahaya misal sirine tanda bahaya 

kebakaran, hanya mempunyai bell (pengeras suara).” 

Wawancara Nomor 19 

Kriteria 6.8.1 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana telah mengevaluasi alat P3K dan 

menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, 

standar dan pedoman teknis?” 

 

R: ”Disini punya standar prosedur tentang P3K di departemen produksi, dokumen 

penilaian P3K yang diperlukan di tempat kerja berdasarkan  identifikasi 

kebutuhan P3K dan  terdapat catatan inspeksi tentang fasilitas P3K misal berbagai 

macam  obat-obatan umum yang di sediakan pada kotak P3K di bagian produksi.” 

Wawancara Nomor 20 

Kriteria 6.8.2 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk 

sesuai dengan peraturan perundangan?” 

 

R: ”iya disini petugas yang bertanggungjawab atas P3K sudah diberikan pelatihan 

dari perusahaan yang biasanya bekerja sama dengan dinas PMI Kota Semarang 

untuk melaksanakan pelatihan tersebut, dan juga PT Marimas Putera Kencana 

setiap 6 bulan sekali dilaksanakan donor darah.” 
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       Hasil wawancara nomor 20 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana telah 

melaksanakan pelatihan kepada petugas P3K. 

4.3.6  Standar Pemantauan 

 

 

 

 

 

     

       Hasil wawancara nomor 21 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality System dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana telah 

melaksanakan pemeriksaan tempat kerja secara berkala. 

 

 

 

 

 

      

       Hasil wawancara nomor 22 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality System dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana telah 

melaksanakan pemantauan lingkungan secara rutin 6 bulan sekali, juga ada prosedur 

yang terdokumentasi berupa checklist.  

Wawancara Nomor 21 

Kriteria 7.1.1 

 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemeriksaan atau inspeksi terhadap 

tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur?” 

 

R: ”Iya disini manajer departemen Quality System yang melaksanakan 

pemeriksaan atau inspeksi secara berkala, misal pengecekan mesin produksi 

dilakukan 3 bulan sekali, semua prosedur tentang pemeriksaan tempat kerja dan 

cara kerja yang telah terdokumentasi untuk inspeksi yang termasuk jadwal dan 

checklist yang mencakup seluruh lokasi dan sumber bahaya.” 

Wawancara Nomor 22 

Kriteria 7.2.1 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran 

lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, 

dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko?”  

 

R: ”Iya disini terdapat jadwal pemantauan lingkungan secara rutin 6 bulan sekali, 

juga ada prosedur yang terdokumentasi berupa jadwal dan checklist yang 

mencakup seluruh lokasi dan sumber bahaya yang di gunakan untuk membuat 

review pengendalian resiko.” 
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. 

 

 

 

 

       Hasil wawancara nomor 23 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality System dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana telah 

melaksanakan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja secara rutin. 

 

 

 

 

 

 

       

        

       Hasil wawancara nomor 24 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality System dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana telah 

melaksanakan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja secara reguler. 

 

 

 

 

Wawancara Nomor 23 

Kriteria 7.2.2 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran 

lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi?”  

 

R: “disini tidak semua catatan sumber-sumber bahaya yang ada di lingkungan 

kerja ada, serta hanya ada dokumen penetapan faktor-faktor lingkungan kerja 

yang di pantau oleh manajer Quality System yang rutin memonitoring.” 

Wawancara Nomor 24 

Kriteria 7.2.3 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran 

lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan 

berwenang dari dalam atau luar perusahaan?” 

 

 

R: “disini pemantauan lingkungan kerja terjadwal dan dilakukan secara reguler 

untuk menjamin bahwa kondisi lingkungan kerja sesuai dengan standar atau nilai 

ambang batas (NAB) serta penunjukan personelnya adalah orang yang 

berkompeten (dari  dalam  perusahaan) yang telah  mempunyai sertifikat keahlian 

yang ditugaskan dan laporanya terdokumentasi, misal manajer produksi yang 

melakukan pengukuran lingkungan kerja mempunyai sertifikat pelatihan K3L”  

Wawancara Nomor 25 
Kriteria 7.4.1 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana dilakukan pemantauan kesehatan 

tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya 

tinggi sesuai dengan peraturan perundangan?”  
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        Hasil wawancara nomor 25 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality System dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana telah 

melaksanakan pemantauan kesehatan kepada setiap tenaga kerja di bagian produksi 

secara berkala. 

 

 

 

 

 

 

       Hasil wawancara nomor 26 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen personalia dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana telah 

melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada setiap tenaga kerja yang dilakukan 

oleh dokter yang di tunjuk oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

R: “Iya ada mas, disini dilakukan check up rutin setahun sekali dilakukan foto 

rontgen kepada semua tenaga kerja bagian produksi, karena di bagian produksi itu 

rentan sekali terpapar paparan debu.”  

 

 

Wawancara Nomor 26 

Kriteria 7.4.3 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 

dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-

undangan?”  

 

R: “Iya ada, dokter pemeriksanya datang ke perusahaan untuk melaksanakan 

pemeriksaan ke semua tenaga kerja dan hasil diagnosisnya dilaporkan ke 

perusahaan pada manajer personalia.” 

 

Wawancara Nomor 27 

Kriteria 7.4.5 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana catatan mengenai pemantauan 

kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” 

 

R: “Iya semua data tentang rekam medis semua tenaga kerja ada dan sangat di 

perlukan untuk upaya pencegahan dan perbaikan terhadap faktor penyebab 

timbulnya penyakit, dokumen sistem pemantauan kesehatan kerja, kartu tanda 

pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, laporan analitis statistik kesehatan kerja 

semua dokumen tersimpan di departemen personalia.” 
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       Hasil wawancara nomor 27 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen personalia dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana mempunyai 

data rekam medis semua tenaga kerja, dokumen sistem pemantauan kesehatan kerja, 

kartu tanda pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, laporan analitis statistik kesehatan 

kerja. 

4.3.7   Pelaporan dan Perbaikan 

 

 

 

 

 

       

       Hasil wawancara nomor 28 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality Ststem dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana 

mempunyai data tentang prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja. 

4.3.8   Pengelolaan Material dan Perpindahanya 

 

 

 

 

 

        

        

       Hasil wawancara nomor 29 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality Ststem dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana terdapat 

Wawancara Nomor 28 

Kriteria 8.3.1 

 

P: “Apakah PT Marimas Putera Kencana mempunyai prosedur pemeriksaan dan 

pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja?” 

 

R: “Iya semua data ada, misal: dokumen prosedur penyelidikan kecelakaan, 

insiden dan penyakit akibat kerja, formulir dan checklist penyelidikan 

kecelakaan.‟‟ 

Wawancara Nomor 29 

Kriteria 9.1.1 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur untuk 

mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan 

penanganan secara manual dan mekanis?” 

 

R: “Iya semua ada prosedurnya, misal: prosedur mekanisme kerja tubuh ketika 

mengangkat, prosedur memindahkan beban menggunakan kereta dorong, dan 

prosedur pemindahan beban menggunakan forklift.” 
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prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang 

berhubungan dengan  penanganan manual dan mekanais. 

 

 

 

 

 

 

       Hasil wawancara nomor 30 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Quality Ststem dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana yang 

bertanggungjawab atas identifikasi bahaya dan penilaian risiko adalah manajer 

departemen  Quality System. 

 

 
 

 

 

 

 

        

       

       Hasil wawancara nomor 31 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana terdapat 

prosedur yangmenjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang 

aman sesuai dengan peraturan perundangan. 

Wawancara Nomor 30 

Kriteria 9.1.2 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana identifikasi bahaya dan penilaian 

risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang?” 

 

R: “Iya semua ada, dan yang bertanggungjawab atas identifikasi bahaya dan 

penilaian risiko adalah manajer departemen  Quality System.” 

Wawancara Nomor 31 

Kriteria 9.2.1 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang menjamin 

bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan 

peraturan perundangan?” 

 

R: “Iya semua ada prosedurnya, misal: terdapat prosedur kerja aman untuk 

penanganan bahan, material safety data sheets (MSDS) yang ada di masing 

masing bahan semua ada tertempel, prosedur penanganan keadaan darurat, dan 

juga sudah ada prosedur penanganan yang aman, misal: prosedur mekanisme kerja 

tubuh ketika mengangkat, prosedur memindahkan beban menggunakan kereta 

dorong, dan prosedur pemindahan beban menggunakan forklift .‟‟ 
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       Hasil wawancara nomor 32 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen Teknik dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana terdapat prosedur 

yang menjamin bahwa bahan dibuang  dengan cara yang aman sesuai dengan 

peraturan perundangan. 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Hasil wawancara nomor 33 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana tidak 

mendokumentasikan dan menetapkan prosedur mengenai penyimpana, penanganan 

dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan  peraturan perundang-undangan, 

standar dan pedoman teknis yang relevan. 

Wawancara Nomor 32 

Kriteria 9.2.3 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang menjamin 

bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan 

perundangan?” 

 

R: “Iya semua ada prosedurnya, misal pembuangan limbah cair diolah kembali 

menjadi air bersih, sisa hasil limbah gula sapon dijual, atau sisa retur di jual 

sebagai bahan campuran pembuatan palet.” 

  

 

 

 

Wawancara Nomor 33 

Kriteria 9.3.1 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana telah mendokumentasikan dan 

menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB 

sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman 

teknis yang relevan?"  

 

R: “Disini belum pernah ada mas, soalnya perusahaan tidak banyak menggunakan 

bahan kimia yang berbahaya, misal kaporit.” 
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4.3.9  Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 

 

 

 

    

        

       Hasil wawancara nomor 34 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen produksi (tidak dipublikasi) dijelaskan bahwa PT Marimas Putera 

kencana anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan 

yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip serta pelaksanaan 

K3. 

 

 

 

 

 

 

       Hasil wawancara nomor 35 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen personalia dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana semua manajer 

dan pengawas atau penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan 

tanggung jawab mereka . 

 

 

 

 

Wawancara Nomor 34 
Kriteria 12.2.1 

 

P: “Apakah di PT  Marimas Putera Kencana anggota manajemen eksekutif dan 

pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang 

kewajiban hukum dan prinsip serta pelaksanaan K3?” 

 

R: “Iya pasti mas, bahkan dari top manajemen yang bertanggungjawab atas acara 

pelatihan dan bertindak sebagai salah satu narasumber.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Nomor 35 

Kriteria 12.2.2 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana manajer dan pengawas atau penyelia 

menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggungjawab mereka?” 

 

R: “Iya ada mas, daftar hadir training K3nya ada baik untuk eksekutif atau senior 

manajemen, serta materi training K3nya ada lengkap yang di ikuti oleh eksekutif 

atau senior manajemen.” 

  

 

 

Wawancara Nomor 36 

Kriteria 12.3.1 

 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pelatihan diberikan kepada semua 

tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat 

melaksanakan tugasnya secara aman?” 
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       Hasil wawancara nomor 35 yang dicocokkan dengan dokumen kinerja 

departemen personalia dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana telah 

memberikan pelatihan tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing yang 

diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang 

dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman yang 

pelaksanaanya bertempat di training center perusahaan.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hasil wawancara nomor 37 yang dicocokkan dengan dokumen instruksi kerja 

kinerja departemen Quality Control dijelaskan bahwa PT Marimas Putera kencana 

tidak mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau 

kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk melaksanakan 

tugas khusus, melaksanakan  pekejaan atau mengoperasikan peralatan. 

       Hasil pengambilan data ini dipaparkan melalui hasil pengisian lembar check list 

yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut: 

Wawancara Nomor 37 

Kriteria 12.5.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana mempunyai sistem yang menjamin 

kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan 

pekerjaan atau mengoperasikan peralatan?” 

 

R: “Disini tidak ada lisensi dalam kualifikasi melaksanakan tugas, apabila 

pelaksanaan tugas khusus hanya dikerjakan oleh orang yang berkompeten di 

bidangnya dengan standar instruksi kerja, misal dalam pekerjaan perbaikan 

instalasi listrik, petugas yang mengerjakan adalah tenaga kerja dari departemen 

teknik.”  

 

 

Wawancara Nomor 36 

Kriteria 12.3.1 

 

R: “Iya ada mas, semua tenaga kerja telah diberikan pelatihan tentang tugas dan 

tanggungjawab masing-masing yang pelaksanaanya bertempat di training center 

perusahaan.” 
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Tabel 4.1: Check List Kriteria Penerapan SMK 

No

. 

Elemen Butir Implementasi 

SMK3 PP 

No.50/2012 

Pelaksanaan Keterangan 

Ada Tidak 

Ada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemba

ngunan 

dan 

pemeli

haraan 

komitm

en 

(Kriteria 1.1.1) 

“Kebijakan K3 

yang tertulis,      

bertanggal, 

ditandatangani         

oleh pengusaha 

atau pengurus 

secara jelas 

menyatakan 

 tujuan dan sasaran 

K3 serta komitmen  

terhadappeningkat

an K3”. 

 
 

 Terlampir pada dokumen 

kebijakan K3 perusahaan 

(Kriteria 1.1.3) 

“Mengkomunikasi

kan kebijakan K3 

kepada seluruh 

tenaga kerja tamu, 

kontraktor, 

pelanggan, dan 

pemasok dengan 

tata cara yang 

tepat”. 

 
 

 Di lakukan sosialisasi 

kebijakan K3 setiap ada 

rapat rutin ataupun workshop 

di perusahaan, serta pe 

mberian informasi la ngsung 

kepada setiap pelanggan atau 

pema sok yang berkunjung 

ke perusahaan. 

(Kriteria 1.2.2) “, 

„‟penunjukan pena 

nggungjwab K3 ha 

rus ada dokumen 

yang mengidentif 

ikasi penunjukan 

penanggung jawab 

K3 yang telah di 

sah kan, dokumen 

Penunjuk K3”. 

 

 

 
 

Penanggung jawab K3 setiap 

departemen merupakan 

tanggung jawab manajer 

yang tidak ada penunjukan 

deskripsi atau jabatan 

sebagai persetujuan K3 

perusahaan. 

 

(Kriteria 1.2.4) 

“Pengusaha atau 

pengurus bertang 

gung jawab penuh 

untuk menjamin 

pelakasanaan 

SMK3”. 

 
 

 

 

Top manajemen  men 

andatangani kebijak an K3 

perusahaan dan menerapkan 

ISO 900 0:2000 yang 

terintegr asi dengan 

Kebijakan K3 perusahaan 
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Lanjutan (tabel 4.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 1.4.3) 

“Perusahaan telah 

membentuk P2K3 

sesuai dengan 

peraturan 

Perundang-

undangan”. 

  
 

Masih dalam rencana 

pembentukan P2K3 di 

perusahaan, tahun ini 

segera di resmikan 

(sudah ada draf baik 

kebijakan K3, struktur 

organisasi calon anggota 

P2K3) 

  (Kriteria 1.4.4) 

“Ketua P2K3 adalah 

pimpinan puncak 

atau pengurus”. 

  
 

 

 

- 

(Kriteria 1.4.5) 

“Sekretaris P2K3 

adalah ahli K3 sesuai 

peraturan 

Perundangan”. 

  
 

 

 

- 

(Kriteria 1.4.6) 

“P2K3 menitikber 

atkan kegiatan pada 

pengembangan 

kebijakan dan 

prosedur mengen 

dalikan resiko”. 

  
 

 

 

 

 

- 

(Kriteria 1.4.7) 

“Susunan pengurus 

P2K3 di dokumen 

tasi kan dan di info 

rmasikan kepada 

tenaga kerja”. 

  
 

 

 

 

- 

(Kriteria 1.4.8) 

“Perusahaan Telah 

mengadakan  Perte 

muan secara terat ur 

dan hasilnya  

di sebarluaskan di  

tempat kerja”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Pertemuan antara 

penanggungjawab K3 

setiap departemen  di 

perusahaan dilaksanakan 

3 bulan sekali, 

 serta record hasil 

pertemuan di simpan 

(untuk review di 

pertemuan  yang akan 

datang) dan di 

sebarluaskan kepada 

pekerja oleh manajer  

di setiap departemen. 
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Lanjutan (tabel 4.1)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 1.4.9) 

“P2K3 melaporkan 

kegiatanya  secara 

teratur sesuai deng 

an  peraturan 

perundangan”. 

  
 

 

 

 

- 

2. Pembuatan 

dan 

dokumentasi 

rencana K3 

(Kriteria 2.1.1) 

“Terdapat prosedur 

terdokumentasi 

untuk identifikasi 

bahaya, penilaian 

dan pengendalian 

resiko K3”. 

 
 

 Terlampir dalam 

dokumen K3 

perusahaan, misal: 

dokumen identifikasi 

dan penilaian resiko 

dari kegiatan 

pengelolaan material, 

daftar alat bantu 

mekanis yang 

digunakan, prosedur 

pemindahan material 

yang aman. 

3. Pengendalian, 

perancangan, 

dan  

peninjauan 

kontrak 

(Kriteria 3.2.2) 

“Identifikasi bahaya 

dan penilai an risiko 

dilakukan pada 

tinjauan kon trak 

oleh petugas yang 

kompeten”. 

 
 

 Terlampir dalam 

dokumen K3 

perusahaan dan 

petugas tim audit K3 

dari perusahaan 

4. Pengendalian 

dokumen 

(Kriteria 4.1.1) 

“Dokumen K3 

mempunyai        

identifikasi status, 

wewenang, tanggal 

pengeluaran dan            

tanggal modifikasi”. 

 
 

 Terlampir dalam 

dokumen K3 

perusahaan 

5. Pembelian 

dan 

pengendalian 

produk 

(Kriteria 5.1.2) 

“Spesifikasi 

pembelian untuk 

Setiap sarana 

produksi, zat kimia 

Atau jasa harus di 

lengkapi Spesifikasi 

yang sesuai dengan  

persyaratan  

Perundangan dan 

Standar K3”. 

 
 

 Terlampir pada 

dokumen K3 

perusahaan, 

Misal kaporit di cek 

MSDS ada, SOP 

pembelian peralatan 

produksi ada 
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Lanjutan (tabel 4.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 5.2.1) 

“Barang dan 

 jasa yang dibeli 

diperiksa 

kesesuaianya dengan  

spesifikasi 

pembelian”. 

 

 

 Terlampir dalam 

dokumen K3 

perusahaan, selalu 

dicek kelengkapanya 

sebelum barang turun. 

6. 

. 

Keamanan 

bekerja 

berdasarkan 

SMK3 

(Kriteria 6.1.1) 

“Petugas yang 

kompeten telah 

mengidentifikasi 

bahaya, menilai dan 

mengendalikan risiko 

yang  

timbul dari  

suatu proses 

 kerja”. 

 

 

 Petugas yang 

melaksanakan adalah 

manajer departemen 

produksi 

(Kriteria 6.1.5) 

“Terdapat sistem izin 

kerja  

untuk tugas berisiko 

tinggi”. 

  

 

Jika ada pekerjaan 

berisiko tinggi dan 

pegwai tidak mampu 

mengatasinya maka di 

lakukan oleh pihak luar 

(non pegawai). 

(Kriteria 6.1.6) 

“APD disediakan 

sesuai kebutuhan dan 

digunakan secara 

benar  

serta selalu dipelihara 

dalam kondisi 

layak pakai”. 

 

 

 Misal: masker, wear 

pack, safety shoes, 

helmet semua ada dan 

di cek kelayakan secara 

berkala 

(Kriteria 6.1.7) 

“APD yang digunakan 

dipasti kan  telah 

dinyata kan layak 

pakai  

sesuai dengan 

standar”. 

 

 

 Semua APD dicek fisik 

dan analisa kelayakan 

secara berkala. 
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Lanjutan (tabel 4.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.2.1) 

“Dilakukan 

pengawasan 

 untuk menjamin 

bahwa setiap 

pekerjaan 

dilaksanakan 

dengan aman  

dan mengikuti 

prosedur dan 

petunjuk kerja 

yang telah 

ditentukan”. 

 
 

 IK (instruksi kerja) terlampir 

dalam dokumen di setiap 

departemen 

  (Kriteria 6.4.2) 

“Terdapat 

pengendalian 

 atas daerah  

atau tempat dengan 

pembatasan izin 

masuk”. 

 
 

 Sterilisasi ruangan penimbangan 

premiks kecuali petugas yang 

berwenang diperbolehkan masuk 

  (Kriteria 6.4.3) 

“Tersedianya 

fasilitas dan 

layanan di 

tempat kerja  

sesuai dengan 

standar dan 

pedoman teknis”. 

 
 

 

 

Terdapat sarana atau fasilitas 

seperti parkir, locker, kantin, 

toilet, tempat ibadah (mushola) 

dll 

(Kriteria 6.4.4) 

“Rambu K3  

harus dipasang 

sesuai dengan 

standard  

dan pedoman 

teknis”. 

 
 

 Misal: rambu parkir, peletekan 

apar, jalur evakuasi kebakaran, 

dilarang merokok di area ini 
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Lanjutan (tabel 4.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.5.2) 

“Semua catatan 

yang memuat data 

secara rinci dari 

kegiatan 

pemeriksaan, 

pemeliharaan, 

perbaikan dan 

perubahan yang 

dilakukan atas 

sarana dan 

peralatan produksi 

harus disimpan 

dan dipelihara”. 

 
 

 Dicek catatan dan dokumen 

tentang pemeliharaan alat 

produksi yang di pegang manajer 

produksi 

(Kriteria 6.5.3) 

" Sarana dan 

peralatan produksi          

memiliki sertifikat 

yang masih 

berlaku sesuai 

dengan  

persyaratan 

peraturan 

Perundangan”. 

 
 

 Peralatan produksi dicek tanggal  

masa berlaku 

(Kriteria 6.5.7) 

“Terdapat sistem 

untuk penandaan         

bagi peralatan 

yang sudah tidak         

aman lagi untuk 

digunakan atau         

sudah tidak 

digunakan”. 

  
 

Peralatan yang tidak digunakan 

langsung di pindahkan dari 

tempatnya kemudian di uji 

kelayakan, apabila masih bisa 

diperbaiki digunakan kembali, 

kalau tidak di jual rongsok.  

(Kriteria 6.5.8) 

Dilakukan 

penerapan sistem               

penguncian 

pengoprasian lock 

out System untuk 

mencegah agar 

sarana produksi 

tidak dihidupkan 

sebelum saatnya”. 

  
 

Tidak ada priosedur sistem 

penandaan atau pelabelan, misal: 

bagi alat yang diginakan ataupun 

alat yang  rusak.  
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Lanjutan (tabel 4.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.8.1) 
“Perusahaan telah 
mengevaluasi alat 
P3K dan 
menjamin bahwa 
sistem P3K yang 
ada memenuhi 
peraturan 
Perundangan, 
standar dan 
pedoman teknis.” 

 
 

 Terdapat peralatan P3k di 

departemen produksi 

7. Standar 

pemantauan 

(Kriteria 7.4.4) 
“Perusahaan 
menyediakan 
pelayanan 
kesehatan kerja 
sesuai peraturan   
perundangan”. 

  
 

Pelayanan kesehatan di 

lakukan di luar 

perusahaan 

8. Pelaporan 

dan 

perbaikan 

kekurangan 

(Kriteria 8.3.1) 
“Mempunyai 
prosedur 
pemeriksaan dan 
pengkajian 
kecelakaan kerja 
dan penyakit 
akibat kerja”. 

 
 

 Terlampir dalam dokumen 

K3 perusahaan 

9. Pengelolaan 

material dan 

perpindahan 

(Kriteria 9.2.1) 
“Terdapat 
prosedur yang 
menjamin bahwa 
bahan disimpan 
dan dipindahkan 
dengan cara yang 
aman sesuai 
dengan peraturan 
Perundangan”. 

 
 

 SOP pemindahan  barang 

terlampir 

(Kriteria 9.2.3) 
“Terdapat 
prosedur yang 
menjamin bahwa 
bahan dibuang 
dengan cara yang 
aman sesuai 
dengan peraturan 
Perundangan”. 

 
 

 SOP pembuangan limbah 

terlampir 

Miasal: BOD 
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Lanjutan (tabel 4.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 9.3.3) 

“Terdapat sistem 

untuk 

mengidentifikasi 

dan pemberian 

label secara jelas 

pada bahan kimia 

berbahaya”. 

 

 

 
 

Belum jelas mana 

bahan kimia berbahaya 

yang harus di beri label 

atau tidak,karena minim 

penggunaan BKB 

  (Kriteria 9.3.4) 

“Terdapat rambu 

peringatan bahaya       

terpasang sesuai 

dengan 

persyaratan 

peraturan Perun 

dangan dan  

standar yang 

relevan”. 

 

 
 

 

 

 Misal: rambu dilarang 

merokok di area ini, 

dilarang masuk ruangan 

ini selain petugas, 

jumlah apar yang 

tersedia, jalur evakuasi 

kebakaran 

10. Pengembangan 

keterampilan 

dan 

kemampuan 

(Kriteria 12.5.1) 

“Mempunyai 

sistem yang 

menjamin 

kepatuhan 

terhadap 

persyaratan 

lisensi atau 

kualifikasi sesuai 

dengan peraturan 

Perun dangan 

yang berla ku 

untuk melak 

sanakan tugas 

khusus, melaksa 

nakan pekerjaan 

atau mengoper 

asikan peralatan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tugas khusus dilakukan 

oleh pekerja di 

bidangnya masing-

masing,larena tidak ada 

prosedur yang 

terdokumentasi yang 

menyatakan keharusan 

adanya sertifikasi atau 

kualifikasi terhadap 

tenaga kerja yang 

mengoperasikan 

peralatan khusus. 
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4.4      Rangkuman Hasil Pengambilan Data 

      Rangkuman hasil pengambilan data mengenai tinjauan implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana  

melaui proses wawancara dan pengisian lembar check list  yang telah dicek keabsah 

annya dengan data  sekunder yaitu  dokumen K3 serta  observasi lapangan adalah  

sebagai berikut (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2: Rangkuman Hasil Tinjauan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

50 Tahun 2012 Tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana  
 

No. Elemen Tingkat Awal Pelaksanaan 

Ada Tidak Ada 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Pembangunan dan 

pemeliharaan komitmen 

1.1.1 √  

1.1.3 √  

1.2.2  √ 

1.2.4 √  

1.2.5 √  

1.2.6 √  

1.3.3 √  

1.4.1 √  

1.4.3  √ 

1.4.4  √ 

1.4.5  √ 

1.4.6  √ 

1.4.7  √ 

1.4.8 √  

1.4.9  √ 

2. Pembuatan dan 

pendokumentasian rencana 

K3 

2.1.1 √  

2.4.1 √  

3. Pengendalian, 

perancangan, dan 

peninjauan kontrak 

3.1.1 √  

3.2.2 √  

4. Pengendalian dokumen 4.1.1 √  

5. Pembelian dan 

pengedalian dokumen 

5.1.1 √  

5.1.2 √  

5.2.1 √  
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Lanjutan (tabel 4.2) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. Keamanan bekerja 

berdasarkan  SMK3 

6.1.1 √  

6.1.5  √ 

         6.1.6 √  

6.1.7 √  

6.2.1 √  

6.3.1 √  

6.3.2 √  

6.4.1 √  

6.4.2 √  

6.4.3 √  

6.4.4 √  

6.5.2 √  

6.5.3 √  

         6.5.4 √  

6.5.7  √ 

6.5.8  √ 

6.5.9 √  

6.7.4 √  

6.7.6  √ 

6.8.1 √  

6.8.2 √  

7. Standar pemantauan 7.1.1 √  

7.2.1 √  

7.2.2  √ 

7.2.3 √  

7.4.1 √  

7.4.3 √  

7.4.4  √ 

7.4.5 √  

8. Pelaporan dan perbaikan 8.3.1 √  

9. Pengelolaan material 

dan perpindahannya 

9.1.1 √  

9.1.2 √  

9.2.1 √  

9.2.3 √  

9.3.1  √ 

9.3.3  √ 

9.3.4 √  

10. Pengembangan 

keterampilan dan 

kemampuan 

12.2.1 √  

12.2.2 √  

12.3.1 √  

12.5.1  √ 

Jumlah 64 48 16 
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       Dari hasil pengambilan data di atas yang telah dijabarkan melalui hasil 

wawancara dan pengisian lembar check list  beserta verifikasinya dan ringkasan butir 

implementasi maka diketahuhii bahwa secara kuantitatif  PT Marimas Putera 

Kencana telah melaksanakan 48 dari total 64 butir implementasi SMK3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun  2012 atau 75% pencapaian penerapan tingkat awal, 

dan termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1     Pembahasan 

5.1.1  Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Hasil Audit SMK3 Kategori Tingkat  

Awal 

       Berdasarkan hasil pengambilan data dapat diketahui PT Marimas Putera 

Kencana tingkat kepatuhan berdasarkan hasil audit SMK3 kategori tingkat awal 

(Tabel 5.1). 

Tabel 5.1:Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Hasil Audit SMK3 Kategori Tingkat 

Awal   

No Elemen 

 

 

Total 

Perusahaan 

Memenuhi 

(conference) 

Tidak memenuhi 

(Non conference) 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Pembangunan dan 

pemeliharaan komitmen 

    15 

 

8 53,3 7 46,7 

2. Pembuatan dan 

pendokumentasian 

rencana K3 

2 2 100 - - 

3. Pengendalian, 

perancangan, dan 

peninjauan kontrak 

2 2 100 - - 

4. Pengendalian dokumen 1 1 100 - - 

5. Pembelian dan 

pengendalian dokumen 

3 3 100 - - 

6. Keamanan bekerja 

berdasarkan SMK3 

21 17 81 4 19 

7. Standar pemantauan 8 6 75 2 15 

8. Pelaporan dan 

perbaikan  

1 1 100 - - 
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Lanjutan  (Tabel 5.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9. Pengelolaan 

material dan 

perpindahannya 

7 5 71,4 2 28,6 

10. 

 

 

Pengembangan 

keterampilan dan 

kemampuan 

4 3 75 1 25 

 Total 64  

Kriteria 

16 kriteria  

(tidak memenuhi) 

16 kriteria  

(tidak memenuhi) 

 

       Implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang terdiri 

atas beberapa elemen yaitu: (1) pembangunan dan pemeliharaan komitmen ada 15 

elemen, (2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 ada 2 elemen, (3) 

pengendalian, perancangan, dan peninjauan kontrak ada 2 elemen, (4) pengendalian 

dokumen ada 1 elemen, (5) pembelian dan pengendalian dokumen ada 3 elemen, (6) 

keamanan bekerja berdasarkan SMK3 ada 21 elemen, (7) standar pemantauan ada 8 

elemen, (8) pelaporan dan perbaikan kekurangan ada 1 elemen, (9) pengelolaan 

material dan perpindahanya ada 7 elemen, (10) pengembangan keterampilan dan 

kemempuan ada 4 elemen.            

       Berdasarkan hasil pengambilan data yang tertulis dalam BAB IV dapat diketahui 

bahwa terdapat beberapa tingkat pelanggaran terhadap kriteria elemen yang belum 

tercapai dalam implementasi SMK3 oleh PT Marimas Putera Kencana yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

5.1.1.1   Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 1 

       Terdapat beberapa tingkat pelanggaran terhadap kriteria elemen 1 yang belum 

tercapai atau belum terpenuhi dalam implementasi SMK3 oleh PT Marimas Putera 

Kencana (Tabel 5.2). 
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Tabel 5.2: Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 1 

No

. 

Kriteria Elemen 1: 

Pembangunan dan Pemeliharaan 

Komitmen 

Perusahaan 

Memenuhi 

(conference) 

Tidak memenuhi 

(Non conference) 

Jumlah 

 

% Jumlah % 

1. Kebijakan K3 2 100 - - 

2. Tangggungjawab dan wewenang 

untuk bertindak 

3 75 1 25 

3. Tinjauan dan evaluasi 1 100 - - 

4. Keterlibatan dan konsultasi 

dengan tenaga kerja 

2 25 6 75 

        

       Pada elemen 1 kriteria yang belum dilaksanakan adalah (kriteria nomor 1.2.2, 

1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9). Pada kriteria 1.2.2 penunjukan 

penanggungjawab K3 harus sesuai peraturan perundangan. Pada butir ini perlu 

dilakukan perbaikan dengan adanya pembagian tanggungjawab (responsibility) dan 

tanggung gugat (acountability) pada seluruh jajaran manajemen secara jelas akan 

sangat membantu upaya pencegahan kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja di tempat kerja. 

       Manajer serta seluruh penyelia bagian produksi, pemeliharaan, transportasi, serta 

manajemen lini lainya, harus mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam 

pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kedalam produksi. Ini merupakan 

konsep pengintegrasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja kedalam produksi. 

Melalui konsep ini baru dapat dilaksanakan produksi yang aman, sehat, dan efisien 

(Dr. Syukri Sahab, MS, 1997:47). 

       Pada kriteria 1.4.3 perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai peraturan 

perundangan. Pada kriteria ini perlu dilakukan pelaksanaan Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja diperusahaan sangat tergantung dari rasa tanggungjawab 

manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta 

kerjasama dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tanggungjawab ini 

harus ditanamkan melalui adanya aturan yang jelas, pola pembagian tanggungjawab, 

penyuluhan kepada semua karyawan, bimbingan dan latihan serta penegakan disiplin 

(Syukri Sahab, MS, 1997:49). 

       Pada kriteria 1.4.4 ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus. Pada 

kriteria ini perlu penanggungjawab di hadapan hukum adalah manajemen puncak, 

dalam pelaksanaannya tanggungjawab ini tersebar pada seluruh jajaran manajemen 

lini dan staf serta semua pekrja. Manajer lini bertanggungjawab terhadap pelaksana 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam bagiannya. Fungsi staf adalah membantu 

manajemen puncak dalam menganalisis permasalahan keselamatan dan kesehatan 

kerja serta menyusun program dan mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan 

fungsi masing-masing (Syukri Sahab, MS, 1997:49). 

       Pada kriteria 1.4.5 sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan 

perundangan. Pada kriteria ini manajer keselamatan kerja spesifik harus 

mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja 

disemua tempat kerja, merumuskan permasalahan serta menganalisis penyebab 

timbulnya masalah bersama unit pelaksana, kemudian mencari jalan pemecahannya 

dan mengkomunikasikannya kepada unit-unit pelaksana, sehingga dapat 

dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

program, untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan telah berhasil. 
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Kalau masih terdapat kekurangan, maka perlu diidentifikasi penyimpangannya serta 

dicari pemecahannya (Syukri Sahab, MS, 1997:49). 

       Pada kriteria 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan 

kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko. Pada kriteria ini perlu dilakukan 

perbaikan, perubahan kinerja kearah yang lebih baik akanlebih mudah dicapai 

apabila antara pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja bekerja sama 

(melaluiforum P2K3), saling berkonsultasitentang potensi bahaya, mendiskusikannya 

dan mencari solusi atas semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja. P2K3 

sebagai wadah forum rembuk K3 dapat membawa pengurus dan perwakilan tenaga 

kerja bersama-sama untuk mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja 

secara luas, merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program K3 yang 

telah dibuat (Tarwaka, 2008:192). 

       Pada kriteria 1.4.7 susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan 

diinformasikan kepada tenaga kerja. Pada kriteria ini perlu dilakukan perbaikan, pada 

perusahaan besar atau tempat kerja yang luas akan diperlukan jumlah yang lebih 

besar kelompok kerja yang akan ditunjuk. Jika P2K3 mempunyai banyak anggota 

maka akan diperlukan suatu upaya atau perjuangan untuk dapat tempat kerja secara 

efektif.  

       Untuk itu, mungkin perlu membuat lebih dari satu organiasasi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja dan selanjutnya tinggal mengatur untuk langkah koordinasi di 

antara mereka. Hal  yang perlu disadari bahwa terlalu banyak atau terlalu sedikit 

anggota P2K3 akan menimbulkan suatu permasalahan, untuk itu harus dibuat atau 
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disusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Tarwaka, 

2008:192). 

       Pada kriteria 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya 

disebarluaskan ditempat kerja. Pada kriteria ini secara efektif P2K3 dapat 

mengadakan pertemuan atau sidang rutin sekurangnya adalah 3 (tiga) bulan sekali. 

P2K3 mungkin dapat memutuskan untuk mengadakan pertemuan lebih sering, dan di 

sebagian besar tempat kerja, P2K3 mengadakan pertemuan setiap bulan agar mereka 

lebih mampu menangani isu-isu K3  di tempat kerja, menyusun rencana, menerapkan 

dan memantau program-programnya secara efektif. Suatu hal yang sangat 

pentingadalah bagaimana selalu menjaga antusias dan komitmen seluruh pengurus 

dan anggota P2K3 (Tarwaka, 2008:196). 

       Pada kriteria P2K3 melaporkan kegiatanya secara teratur sesuai dengan 

peraturan perundangan. Pada kriteria ini perlu perbaikan, dalam setiap pertemuan 

atau sidang P2K3 dapat mengundang para supervisor atau kepala unit kerja yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Hal ini penting, agar para tenaga 

kerja dapat mengetahui dan mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh 

panitia (Tarwaka, 2008:196). 

  

5.1.1.2   Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 6 

       Terdapat beberapa tingkat pelanggaran terhadap kriteria elemen 6 yang belum 

tercapai atau belum terpenuhi dalam implementasi SMK3 oleh PT Marimas Putera 

Kencana (Tabel 5.3). 
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Tabel 5.3: Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 6 

No. 

Kriteria Elemen 6: 

Keamanan bekerja berdasarkan 

SMK3 

Perusahaan 

Memenuhi 

(conference) 

Tidak memenuhi 

(Non conference) 

Jumlah 

 

% Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Sistem Kerja 3 75 1 25 

2. Pengawasan 1 100 - - 

3. Seleksi dan penempatan 

personil 

2 100 - - 

4. Area terbatas 4 100 - - 

5. Pemeliharaan, perbaikan, dan 

perubahan sarana produksi 

4 66,7 2 33,3 

6. Kesiapan untuk menangani 

keadaan darurat 

- - 2 100 

7. Pertolongan pertama pada 

kecelakaan 

2 100 - - 

        
       Pada elemen 6 kriteria yang belum dilaksanakan adalah (kriteria nomor 6.1.5, 

6.5.7, 6.5.8, 6.7.6). Pada butir 6.1.5 terdapat sistem izin kerja untuk tugas risiko 

tinggi. Pada kriteria ini tidak semua jenis pekerjaan perlu dibuatkan analisis 

keselamatan pekerjaan. Pekerjaan yang mengandung risiko kecelakaan tinggi perlu 

dibuat. Pengertian resiko disini dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan 

dan keparahan akibat kecelakaan  (Syukri Sahab, MS, 1997:106). 

       Pada kriteria 6.5.7 ini terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang 

sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan. Pada kriteria ini 

perlu dilakukan perbaikan dengan cara pengadaan penanda keselamatan kerja yang 

berupa pelabelan misal: pada peralatan mesin single line, mixer, dan multi line  yang 
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sudah tidak lagi digunakan yang ada di bagian produksi harus diberikan pelabelan 

tanda peringatan bahwa peralatan agar tidak digunakan, misal: bentuk tanda atau 

label yang digunakan untuk penandaan alat yang rusak di berikan warna merah yang 

berarti penanda larangan untuk menggunakan alat ini.  

       Pada kriteria 6.5.8 ini apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem 

penguncian pengoprasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi 

tidak dihidupkan sebelum saatnya. Pada kriteria ini perlu dilakukan perbaikan 

dengan cara pengadaan penanda keselamatan kerja yang berupa penguncian dan 

pelabelan ketika mesin dalam perawatan ataupun perbaikan, dan petugas mekanik 

(affected employe) yang memasang LOTO pada saat ada mesin yang sedang 

dilakukan service, perawatan, petugas tersebut harus bisa mengenali sumber bahaya 

ditempat kerja, mampu mendemonstrasikan prosedur pemasangan LOTO yang 

benar, mampu menjelaskan batasan tag out sendiri, tag out merupakan alat untuk 

memperingatkan, tidak memiliki fungsi secara fisik sebagai pengunci, karena itu tag 

harus: tidak boleh diabaikan, hanya boleh dipasang dan dilepas oleh petugas yang 

memiliki otoritas, harus mudah dibaca, dimengerti oleh semua pekerja yang ada di 

area tersebut, dan petugas harus harus menaati prosedur pemasangan LOTO baik dari 

identifikasi semua saklar, sumber daya, interlock dan alat lain yang diperlukan untuk 

mengunci, dengan tujuan mengisolasi sistem, kemudian menghentikan peralatan 

yang bekerja, kunci dan putuskan saklar pada kedudukan off, menggunakan kunci 

yang baik, melakukan uji isolasi, menggunakan pengujian tegangan untuk 

menentukan bahwa tegangan pada sisi yang lain dari saklar atau pemutus, kemudian 

pasang tag out pada panel.  
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       Pada kriteria 6.7.6 ini peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat 

disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan 

perundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.  

       Pada kriteria ini perlu pengadaan alat sirine safety protect agar apabila terjadi 

suatu kejadian baik berupa kebakaran dan kcelakaan kerja dapat segera di sebar 

luaskan atau di informasikan ke seluruh pekerja melalui sirine tanda bahaya tersebut 

yang terpasang di perusahaan, serta di haruskan di semua unit kerja mempunyai 

sirine safety protect dalam upaya peningkatan kesadaran dalam keselamatan kerja di 

tempat kerja.  

 

5.1.1.3   Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 7 

       Terdapat beberapa tingkat pelanggaran terhadap kriteria elemen 7 yang belum 

tercapai atau belum terpenuhi dalam implementasi SMK3 oleh PT Marimas Putera 

Kencana (Tabel 5.4). 

Tabel 5.4: Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 7 

No. 
Kriteria Elemen 7: 

Standar pemantauan 

Perusahaan 

 

Memenuhi 

(conference) 

Tidak memenuhi 

(Non conference) 

Jumlah % Jumlah % 

1. Pemeriksaan bahaya 

 

1  100 - - 

2. Pemantauan atau pengukuran 

lingkungan kerja 

3 75 25 - 

3. Pemantauan kesehatan tenaga 

kerja 

2 50 1 50 
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       Pada elemen 7 kriteria yang belum dilaksanakan adalah pemantauan atau 

pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan 

psikologi (kriteria nomor 7.2.2), perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja 

sesuai peraturan perundangan (kriteria nomor 7.4.4). Pada kriteria 7.2.2 ini perlu 

perbaikan dengan cara pemantauan tidak hanya pemantauan lingkungan kerja yang 

meliputi: faktor fisik seperti pengukuran kebisingan di departemen produksi, dan 

harus dilakukan juga pengukuran iklim kerja, vibrasi, dan penerangan. Untuk faktor 

kimia di perusahaan tidak pernah dilakukan pemantauan lingkungan kerja karena 

pada departemen produksi hanya menggunakan bahan kimia yang berupa kaporit, 

harusnya di lakukan pemantauan lingkungan kerja secara kimia seperti pemantauan 

lingkungan gas dan debu (di area produksi rentan sekali terpapar bahaya debu karena 

bahan utamanya berupa serbuk), untuk faktor biologis diperusahaan harusnya 

melakukan pemantauan ada tidaknya jamur yang ada di area produksi, untuk faktor 

ergonomi harusnya di area produksi harus melakukan pengukuran ergonomi pada 

kursi dan meja yang di gunakan pekerja di bagian produksi secara berkala, untuk 

faktor psikologi harusnya perusahaan melakukan pengukuran beban kerja ataupun 

stres kerja di departemen produksi supaya dapat mengetahui tingkatan stres atau 

beban kerja karyawan dan sebagai tindak lanjut apabila sudah tidak mengalami 

masalah akan dapat meningkatkan produktivitas kerja, di semua faktor harus 

dilakukan identifikasi selama proses identifikasi bahaya dan penilaian resiko, serta  

membuat catatan sumber bahaya yang ada di lingkungan kerja, dan membuat 

dokumen penetapan faktor lingkungan kerja yang di pantau.  
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       Pada kriteria 7.4.4 ini sesuai dengan pasal 3 (2) permenaker Permenaker No. Per. 

03/MEN/1982 dinyatakan bahwa pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan 

kerja, selanjutnya pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

kerja, dapat diselenggarakan sendiri, di PT Marimas Putera Kencana belum 

mempunyai sarana pelayanan kesehatan, selama ini apabila ada pekerja yang 

mengalami suatu kejadian baik kecelakaan, saki hanya di berikan obat yang ada di 

kotak P3K yang berada di departemen produksi, dan apabila tkejadian tersebut tidak 

dapat ditangani langsung di rujuk ke rumah sakit terdekat. oleh karena itu di 

perusahaan harus mempunyai tempat pelayanan kesehatan untuk kepentingan semua 

pekerja.  

5.1.1.4   Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 9 

       Terdapat beberapa tingkat pelanggaran terhadap kriteria elemen 9 yang belum 

tercapai atau belum terpenuhi dalam implementasi SMK3 oleh PT Marimas Putera 

Kencana (Tabel 5.5). 

Tabel 5.5: Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 9 

No. 

Kriteria Elemen 9: 

Pengelolaan material dan 

perpindahanya 

Perusahaan 

Memenuhi 

(conference) 

Tidak memenuhi 

(Non conference) 

Jumlah % Jumlah % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 1. Penanganan secara manual dan 

mekanis 

2    100 - - 

2. Sistem pengangkutan, 

penyimpanan, dan pembuangan 

2 100 - - 

3. Pengendalian bahan kimia 

berbahaya (BKB) 

1 33,3 2 66,7 
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       Pada elemen 9 kriteria yang belum dilaksanakan adalah kriteria 9.3.1 dan 9.3.3. 

pada kriteria 9.3.1 perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur 

penyimpanan, penanganan dan pemindahan bahan kimia berbahaya (BKB) sesuai 

persyaratan dan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.  

       Pada kriteria ini penyimpanan bahan kimia berbahaya yang berada di 

departemen produksi hanya berupa kaporit yang penyimpananya di letakan di sebuah 

ruangan kosong dan kaporit yang ditempatkan pada tong besar, tidak ada Standar 

Operating Proceduradalam pemindahan dan penyimpananya. Oleh karena itu dalam 

penyimpanan dan pemindahan bahan kimia berbahaya harus dilakukan secara aman 

dengan berpedoman pada SOP atau prosedur kerja aman, SOP yang di gunakan 

sesuai dengan BKB yang digunakan untuk pemenuhan bahan produksi. 

       Pada kriteria 9.3.3 terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label 

secara jelas pada bahan kimia berbahaya (BKB). Pada kriteria ini BKB yang 

digunakan hanya berupa kaporit dan disimpan di ruangan kosong pada departemen 

produksi, seharusnya di ruang tempat penyimpanan BKB tersebut harus diberikan 

pemberian penandaan secara jelas bahwa ruangan tersebut merupakan tempat 

penyimpanan BKB untuk menjamin tidak ada kesalahan dalam pekerja memasuki 

ruangan di tempat kerja, dan dalam pemberian pelabelan pada semua bahan kimia 

berbahaya harus diawasi oleh petugas yang mempunyai otoritas (manajer produksi), 

dan membuat dokumen sistem identifikasi dan pengawasan pelabelan BKB. 

 

5.1.1.5   Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 10 

       Terdapat beberapa tingkat pelanggaran terhadap kriteria elemen 10 yang belum 

tercapai atau belum terpenuhi dalam implementasi SMK3 oleh PT Marimas Putera 

Kencana (Tabel 5.6). 
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Tabel 5.6: Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 10 

No. 

Kriteria Elemen 10: 

Pengembangan keterampilan 

dan kemampuan 

Perusahaan 

Memenuhi 

(conference) 

Tidak memenuhi 

(Non conference) 

Jumlah % Jumlah % 

1. Kebijakan K3 2 100 - - 

2. Tangggungjawab dan 

wewenang untuk bertindak 

1 100 - - 

3. Tinjauan dan evaluasi - - 1 100 

       Pada elemen 10 kriteria yang belum dilaksanakan adalah kriteria 12.5.1 

perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan 

lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan 

tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau pengoprasikan peralatan. Pada kriteria ini 

perlu dilakukan perbaikan, untuk melatihkan tugas khusus kepada pekerja dapat 

dilakukan dengan metode yang disebut job instruction training melalui 4 langkah 

yang sederhana. Namun sebelumnya harus ditentukan dulu tugas apa yang akan 

diajarkan yang sesuai dengan metode ini. Bimbingan dapat diberikan pada satu 

orang, beberapa orang atau satu kelompok. 

       Selanjutnya harus ditentukan siapa instrukturnya, yang tentu harus menguasai 

betul pekerjaan yang akan dibimbingkan. Yang dapat ditunjuk sebagai instruktur 

adalah penyelia yang bersangkutan, instruktur yang khusus yang menguasai 

pekerjaan yang spesifik, operator senior yang sangat terampil. 

       Bimbingan diberikan dalam 4 langkah yaitu: (1) siapkan bahan dan alat latihan  

termasuk  alat  pelindung  diri yang perlu, Instruktur menyiapkan pekerja untuk 

menerima bimbingan, antara lain agar santai dan tidak tegang, mencoba menarik 

perhatiannya terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Agar dapat memberikan 
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bimbingan yang efektif perlu diperkirakan tingkat pengetahuan pekerja. Kemudian 

terangkan pekerjaan yang akan dilakukan, (2) instruktur memperagakan cara 

melaksanakan pekerjaan langkah demi langkah secara berurutan sambil menjelaskan. 

Beri tekanan pada hal penting dengan penjelasan bagaimana dan mengapa, pada 

setiap langkah pekerja didorong untuk bertanya. Persiapkan standar dan prosedur 

tertulis, (3) pekerja mencobakan langkah-langkahkerja disaksikan oleh instruktur, 

sambil menjelaskan hal penting. Instruktur membetulkan kalau ada kesalahan. Beri 

umpan balik sehingga pekerja mengetahui kemajuan yang dicapainya, misalnya 

dengan menyatakan bahwa ia telah melaksanakan dengan baik, atau kalau ada 

kekurangan, memberi semangat bahwa ia pasti bisa mengerjakan dengan baik, (4) 

instruktur atau penyelia melakukan tindak lanjut. Pekerja dibolehkan bekerja mandiri 

sambil diawasi. Pengawasan dikurangi berangsur sampai pekerja dianggap mampu 

bekerja tanpa pengawasan (Syukri Sahab, MS, 1997:129). 

 

5.2  Kelemahan Penelitian 

       Kelemahan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Dokumen yang berkaitan dengan SMK3 belum lengkap oleh sebab itu tidak 

semua dokumen dapat dirangkum sehingga mempersulit untuk melakukan proses 

pengecekan keabsahan data. 

2. Waktu pelaksanaan pengambilan data yang terbatas, karena pengambilan data di 

lakukan pada jam istirahat ataupun setelah pekerjaan responden selesai Hal ini 

berpengaruh pada kualitas dan kedalaman wawancara dan kedalaman pengisian 

lembar check list. 



 

104 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana 

Semarang” maka didapatkan simpulan implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2012 di PT Marimas Putera Kencana dengan jumlah kriteria yang 

tercapai adalah 48 kriteria dari total 64 kriteria implementasi dengan kata lain 

pencapaian sebesar 75%.  

       Kriteria implementasi yang belum terlaksana sebanyak 16 kriteria atau 25% 

(Tabel 6.1):  

Tabel 6.1: Kriteria Implementasi yang belum terlaksana 

No Kriteria yang belum terpenuhi Kondisi 

1. 1.2.2 Penunjukan penanggungjawab K3 harus 

sesuai peraturan perundangan. 

Tidak terdapat prosedur 

penanggungjawab K3, 

hanya manajer setiap 

departemen yang 

bertanggungjawab atas 

K3 perusahaan dibawah 

pengawasan manajer QS 

(penanggung jawab K3 

perusahaan). 

2. 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 

sesuai dengan peraturan perundangan 

P2K3 belum terbentuk. 

3. 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak  P2K3 belum terbentuk 

4. 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai 

dengan peraturan perundangan 

P2K3 belum terbentuk 

5. 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kebijakan dan 

prosedur mengendalikan  risiko 

P2K3 belum terbentuk 
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Lanjutan (tabel 6.1) 

(1) (2) (3) (4) 

6. 1.4.7 P2K3 melaporkan kegiatanya 

secara teratur sesuai dengan 

didokumentasikan  

P2K3 belum terbentuk 

7. 1.4.9 P2K3 mengadakan pertemuan 

langsung 

P2K3 belum terbentuk 

8. 6.1.5 Terdapat sistem izin kerja untuk 

tugas berisiko tinggi 

Prosedur tentang izin kerja tugas 

beresiko tinggi tidak ada 

9. 6.5.7 Terdapat sistem penandaan bagi 

peralatan yang sudah tidak aman 

lagi digunakan atau sudah tidak 

digunakan 

Prosedur tentang sistem 

penandaan bagi peralatan yang 

sudah tidak aman lagi digunakan 

atau sudah tidak digunakan tidak 

ada  

10. 6.5.8 Dilakukan penerapan sistem 

penerapan penguncian 

pengoperasian lock out system 

untuk mencegah sarana produksi 

tidak dihidupkan sebelum 

saatnya 

Prosedur penggunaan LOTO 

tidak ada 

11. 6.7.6 Peralatan dan sistem tanda 

bahaya keadaan darurat 

disediakan, diperiksa, diuji, dan 

dipelihara secara berkala sesuai 

dengan peraturan perundangan, 

standar dan pedoman teknis 

Hanya terdapat bell (pengeras 

suara) 

12. 7.2.2 Pemantauan atau pengukuran 

lingkungan kerja meliputi faktor 

fisik, kimia, biologi, ergonomi 

dan psikologi 

Hanya dilakukan pemantauan 

lingkungan kerja faktor fisik dan 

kimia  

13. 7.4.4 Perusahaan menyediakan 

pelayanan kesehatan Kerja 

Poliklinik di perusahaan tidak 

ada 
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Lanjutan (tabel 6.1) 

(1) (2) (3) (4) 

14. 9.3.1 Telah mendokumentasikan dan 

menerapkan prosedur mengenai 

penyimpanan, penanganan dan 

pemindahan BKB sesuai dengan 

persyaratan peraturan 

perundang-undangan, standar 

dan pedoman teknis yang 

relevan 

Prosedur terkait tidak ada 

15. 9.3.3 Terdapat sistem untuk 

mengindentifikasi dan 

pemberian label secara jelas 

pada bahan kimia berbahaya 

Prosedur terkait tidak ada 

16. 12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem 

yang menjamin kepatuhan 

terhadap persyaratan lisensi atau 

kualifikasi) di perusahaan 

Prosedur terkait tidak ada 

 
       Permasalahan yang dialami oleh PT Marimas Putera Kencana dalam 

implementasi SMK3 secara garis besar antara lain: (1) perusahaan belum terbentuk 

panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), (2) belum mempunyai 

sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi digunakan atau sudah 

tidak digunakan, (3) belum memasang log out dan tag out (LOTO) pada mesin 

produksi yang dalam masa perawatan atau perbaikan untuk mencegah sarana 

produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya, (4) belum mempunyai sistem penanda 

kebakaran berupa sirine safety protect di semua departemen kerja, (5) belum 

mempunyai sarana tempat pelayanan kesehatan.  

 

6.2 Saran 

       Saran untuk Perusahaan telah dikemukakan dan diuraikan sebelumnya dalam 

BAB V sehingga secara garis besar, pokok saran yang harus dilakukan (Tabel 6.2):  
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Tabel 6.2: Saran 

No Kriteria Saran 

1. 1.4.3   Perusahaan telah 

membentuk P2K3 sesuai dengan 

peraturan perundangan 

Wajib membentuk P2K3 (panitia 

pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja) di perusahaan 

2. 6.5.7   Terdapat sistem 

penandaan bagi peralatan yang 

sudah tidak aman lagi digunakan 

atau sudah tidak digunakan 

Wajib memunyai sistem penandaan bagi 

peralatan yang sudah tidak aman lagi 

digunakan atau sudah tidak digunakan 

3. 6.5.8   Dilakukan penerapan 

sistem penerapan penguncian 

pengoperasian lock out system 

untuk mencegah sarana produksi 

tidak dihidupkan sebelum 

saatnya 

Wajib memasang log out dan tag out 

(LOTO) pada mesin produksi yang dalam 

masa perawatan atau perbaikan untuk 

mencegah sarana produksi tidak 

dihidupkan sebelum saatnya 

4. 6.7.6   Peralatan dan sistem 

tanda bahaya keadaan darurat 

disediakan, diperiksa, diuji, dan 

dipelihara secara berkala sesuai 

dengan peraturan perundangan, 

standar dan pedoman teknis 

Wajib mempunyai sistem penanda 

kebakaran berupa sirine safety protect di 

semua departemen kerja 

5. 7.4.4 Perusahaan menyediakan 

pelayanan kesehatan Kerja 

wajib mempunyai sarana tempat 

pelayanan kesehatan, seperti mendirikan 

poliklinik di perusahaan untuk pelayanan 

kesehatan kepada semua pekerja 
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Lampiran 1: Wawancara dan Pengisian Lembar check list 

 

Nomor Narasumber               : 01 

Hari dan Tanggal Pengambilan Data : Kamis, 10 Januari 2013 

 

IDENTITAS NARASUMBER 

1. Nama        : Antonius Binawan Adimulyo 

2. Umur       :  36 Tahun 

3. Jenis Kelamin     : Laki-laki 

4. Pendidikan Terakhir   : Sarjana Teknik Kimia 

5. Unit Kerja      : Quality Sytem 

6. Jabatan      : Manajer 

7. Masa Kerja     : 11 Tahun 
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Lanjutan (lampiran 1) 

Wawancara dan Pengisian Lembar Check List dengan  

Manajer Quality Syistem 

 
Keterangan: P = Pewawancara dan R = Responden. 

1. Wawancara Nomor 1 

Kriteria 1.2.4 

P: ”Jelaskan di PT Marimas Putera Kencana pengusaha atau pengurus 

bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelakasanaan SMK3?‟‟ 

R: ‟‟Iya pasti itu mas, misalnya: Disini sudah lama semenjak Tahun 2002 sudah 

memiliki penetapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang 

tertulis dan disahkan oleh direktur, Manajemen PT Marimas Putera Kencana 

menyatakan komitmenya untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan 

kiat kerja yang baik dan teratur secara terus menerus dengan melaksanakan dan 

menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja melalui: (1) penyertaan setiap 

karyawan dalam mewujudkan ketenangan, kesejahteraan dan keselamatan 

kesehatan kerja, (2) pemahaman dan penerapan K3 untuk semua karyawan 

perusahaan, (3) penurunan bahaya potensial, kejadian atau kecelakaan kerja pada 

perusahaan, (4) pemeliharaan lingkungan kerja agar tetap selalu sehat, nyaman 

dan aman, (5) penyedian sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu dan 

produktivitas, (6) perbaikan sistem manajemen K3 secara konsisten dan 

berkesinambungan.” 

2. Wawancara Nomor 2 

     Kriteria 1.2.5 
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P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas yang bertanggungjawab 

untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan? 

Berikan contohnya bila ada?” 

R: ‟‟Iya sudah mas, manajer QS melakukan identifikasi terhadap potensi keadaan 

darurat yang ada serta membuat form daftar potensi keadaan darurat, misalnya: 

dengan metode dokumentasi berupa pembuatan standar keadaan darurat, nomor 

telepon penting, struktur organisasi keadaan darurat, tugas dan tanggungjawab 

tim penanggulangan keadaan darurat dan dan standar penyimpanan tabung gas 

bertekanan, standar keadaan darurat sudah disosialisasikan kepada setiap 

karyawan,  uji coba pelatihan penanganan keadaan darurat dilakukan sekali 

dalam setahun di bawah koordinasi koordinator tim penanggulangan serta 

hasilnya tertulis dalam form evaluasi uji coba penanganan keadaan darurat.” 

3. Wawancara Nomor 3 

     Kriteria 1.2.6 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana mendapatkan saran dari para ahli di 

bidang K3 yang berasal dari dalam atau luar perusahaan?” 

R: ‟‟Dari Top Management sendiri sudah memberikan masukan, misal tentang 

pembuatan IPAL dan penangkal petir yang sesuai dengan standar dan 

memperoleh masukan dari disnakertrans tentang pelatihan tentang K3.” 

4. Wawancara Nomor 4 

Kriteria 1.3.3 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana pengurus harus meninjau ulang 

pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas 

SMK3? 
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R: ”Iya dilakukan peninjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen   

(Quality System) oleh manajer dilakukan evaluasi penerapan kebijakan K3, 

tujuan, sasaran dan kinerja K3, audit K3 merupakan alat untuk mengukur 

besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja secara 

sistematik, hasil temuan audit K3 dan evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan 

kebutuhan untuk mengubahnya, menerima saran untuk perbaikan yang 

dilaksanakan dalam jangka waktu setahun sekali.” 

5. Wawancara Nomor 5 

Kriteria 1.4.1 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana keterlibatan dan penjadwalan 

konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasi dan 

disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja?” 

R: ”Iya disini itu ada forum komunikasi keluarga marimas (FK2M) diadakan 

sebulan sekali yang bertujuan untuk konsultasi antara tenaga kerja dan wakil 

perusahaan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan serta di 

dokumentasikan dengan foto kegiatan dan di sebarluaskan melalui papan 

informasi yang ada di departemen personalia di tempel foto kegiatan FK2M yang 

dilaksanakan setiap sebulan sekali.” 

6. Wawancara Nomor 6 

Kriteria 2.4.1 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana informasi yang dibutuhkan mengenai 

kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, 

kontraktor, pelanggan, dan pemasok?” 



 

 

114 

R: ”iya sudah mas, misal penggunaan APD serta pemberian informasi tentang 

prosedur keamanan dalam lingkungan kerja baik yang tertempel atau di 

informasikan secara langsung oleh petugas kepada seluruh tenaga kerja bagian 

produksi, dan tamu yang berkunjung di perusahaan.” 

7. Wawancara Nomor 7 

Kriteria 3.1.1 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana prosedur yang terdokumentasi 

mempertimbangkan bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan 

pada tahap perancangan dan modifikasi?” 

R: ”Iya ada mas, misal: identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko semuanya 

ada, bagian produksi kita di sini ada mesin mixer, single line, dan multi line kita 

lakukan identifikasi, dan dicatat (record ada di departemen QS).” 

8. Wawancara Nomor 8 

Kriteria 3.2.2 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana identifikasi bahaya dan penilaian 

risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten?”  

R: ”Iya ada mas, disini melakukan identifikasi potensi bahaya pada setiap jenis 

pekerjaan yang ada di perusahaan dilakukan oleh departemen Quality System 

karena sebagai penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan 

(record ada di departemen QS).” 

9. Wawancara Nomor 9 

Kriteria 5.1.1 
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P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang 

terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain 

yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli?” 

R: ”Iya terorganisir dengan baik semuanya, prosedur pembelian yang 

terdokumentasi yang mempertimbangkan faktor K3, dan pengisian checklist yang 

kaitanya dengan keputusan pembelian, prosedur pemeriksaan barang dan jasa 

yang akan di beli, misal: pembelian bahan baku gula, plastik kemasan.” 

10. Wawancara Nomor 10 

Kriteria 6.1.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas yang kompeten telah 

mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari 

suatu proses kerja?” 

R: “Iya mas disini itu manajer di departemen produksi yang menentukan 

identifikasi bahaya, misal: pengisian checklist untuk identifikasi sumber bahaya, 

penilaian resiko di tempat kerja, dan penentuan skala prioritas tingkat resiko yang 

telah dinilaiuntuk tindakan perbaikan .” 

11. Wawancara Nomor 11 

Kriteria 6.3.1 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana persyaratan tugas tertentu termasuk 

persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan 

menempatkan tenaga kerja?”  

R: ”Iya mas ada, misal dilakukanya medical check up baik cek darah dan cek urin 

agar mengetahui ada tidaknya kandungan NAPZA, foto rontgen kepada calon 
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pekerja yang sudah  melewati tahap seleksi akhir tes masuk agar dapat diketahui 

organ tubuh di dalamnya kondisinya seperti apa masih normal apa tidak. 

12. Wawancara Nomor 12 

Kriteria 6.3.2 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana penugasan pekerjaan harus 

berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki?” 

R: ”Iya mas disini ada semacam pelatihan yang bertempat di training center 

perusahaaan guna memberikan keterampilan kepada tenaga kerja agar dapat 

melakukan tugas pekerjaan sesuai prosedur, misal training tentang bagaimana 

bekerja dengan cara selamat.” 

13. Wawancara Nomor 13 

Kriteria 6.4.1 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana pengusaha atau pengurus melakukan 

penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah yang memerlukan 

pembatasan izin masuk?”   

R: ”Iya mas disini ada ruang kerja bagian penimbangan premiks yang tidak 

semua pekerja boleh masuk ke dalam ruangan tersebut, hanya pekerja yang 

berwenang di bagian tersebut yang berhak masuk, misal: ada dokumen 

identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang mengidentifikasikan pembatasan 

ijin masuk dan terdapat map atau denah pembatasan ijin masuk.” 

14. Wawancara Nomor 14 

Kriteria 6.5.2 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana semua catatan yang memuat data 

secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan 
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yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan 

dipelihara?” 

R: ”Iya mas disini semua  dokumen registrasi pabrik atau tentang catatan inspeksi 

lengkap, riwayat pemeliharaan, perubahan dan registrasi secara lengkap.” 

15. Wawancara Nomor 15 

Kriteria 6.5.4 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana Pemeriksaan, pemeliharaan, 

perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang 

kompeten dan berwenang?” 

R: ”Iya mas ada, disini  terdapat dokumen penugasan kepada personel yang 

kompeten untuk kegiatan perawatan, perbaikan dan perubahan, serta dilengkapi 

dengan fotocopy sertifikat keahlian personel yang ditugaskan.” 

16. Wawancara Nomor 16 

Kriteria 6.5.9 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang dapat 

menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada 

didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, 

pemeliharaan, perbaikan dan perubahan?” 

R: ”Di sini terdapat prosedur yang menjelaskan tentang pengaturan pengawasan, 

agar  pada setiap  proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan 

yang dapat menjamin bahwa tugas pekerjaan dilakukan dengan aman.” 

17. Wawancara Nomor 17 

Kriteria 6.7.4 
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P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas penanganan keadaan darurat 

ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh 

orang yang ada di tempat kerja?” 

R: ”Disini manajer QS melakukan identifikasi terhadap potensi keadaan darurat 

yang ada serta membuat form daftar potensi keadaan darurat, misalnya: dengan 

metode dokumentasi berupa pembuatan standar keadaan darurat, nomor telepon 

penting, struktur organisasi keadaan darurat, tugas dan tanggungjawab tim 

penanggulangan keadaan darurat dan dan standar penyimpanan tabung gas 

bertekanan, standar keadaan darurat sudah disosialisasikan kepada setiap 

karyawan,  uji coba pelatihan penanganan keadaan darurat dilakukan sekali 

dalam setahun di bawah koordinasi koordinator tim penanggulangan serta 

hasilnya tertulis dalam form evaluasi uji coba penanganan keadaan darurat.” 

18. Wawancara Nomor 18 

Kriteria 6.7.6 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana peralatan, dan sistem tanda bahaya 

keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang 

relevan?”  

R: ”Disini tidak mempunyai sistem tanda bahaya misal sirine tanda bahaya 

kebakaran, hanya mempunyai bell (pengeras suara).” 

19. Wawancara Nomor 19 

Kriteria 6.8.1 
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P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana telah mengevaluasi alat P3K dan 

menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-

undangan, standar dan pedoman teknis?” 

R: ”Disini punya standar prosedur tentang P3K di departemen produksi, 

dokumen penilaian P3K yang diperlukan di tempat kerja berdasarkan  identifikasi 

kebutuhan P3K dan  terdapat catatan inspeksi tentang fasilitas P3K misal 

berbagai macam  obat-obatan umum yang di sediakan pada kotak P3K di bagian 

produksi.” 

20. Wawancara Nomor 20 

Kriteria 6.8.2 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas P3K telah dilatih dan 

ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan?” 

R: ”iya disini petugas yang bertanggungjawab atas P3K sudah diberikan 

pelatihan dari perusahaan yang biasanya bekerja sama dengan dinas PMI Kota 

Semarang untuk melaksanakan pelatihan tersebut, dan juga PT Marimas Putera 

Kencana setiap 6 bulan sekali dilaksanakan donor darah.” 

21. Wawancara Nomor 21 

Kriteria 7.1.1 

P: ”Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemeriksaan atau inspeksi terhadap 

tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur?” 

R: ”Iya disini manajer departemen Quality System yang melaksanakan 

pemeriksaan atau inspeksi secara berkala, misal pengecekan mesin produksi 

dilakukan 3 bulan sekali, semua prosedur tentang pemeriksaan tempat kerja dan 
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cara kerja yang telah terdokumentasi untuk inspeksi yang termasuk jadwal dan 

checklist yang mencakup seluruh lokasi dan sumber bahaya.” 

22. Wawancara Nomor 22 

Kriteria 7.2.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran 

lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, 

dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko?”  

R: ”Iya disini terdapat jadwal pemantauan lingkungan secara rutin 6 bulan sekali, 

juga ada prosedur yang terdokumentasi berupa jadwal dan checklist yang 

mencakup seluruh lokasi dan sumber bahaya yang di gunakan untuk membuat 

review pengendalian resiko.” 

23. Wawancara Nomor 23 

Kriteria 7.2.2 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran 

lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi?”  

R: “disini tidak semua catatan sumber-sumber bahaya yang ada di lingkungan 

kerja ada, serta hanya ada dokumen penetapan faktor-faktor lingkungan kerja 

yang di pantau oleh manajer Quality System yang rutin memonitoring.” 

24. Wawancara Nomor 24 

Kriteria 7.2.3 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran 

lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan 

berwenang dari dalam atau luar perusahaan?” 
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R: “disini pemantauan lingkungan kerja terjadwal dan dilakukan secara reguler 

untuk menjamin bahwa kondisi lingkungan kerja sesuai dengan standar atau nilai 

ambang batas (NAB) serta penunjukan personelnya adalah orang yang 

berkompeten (dari  dalam  perusahaan) yang telah  mempunyai sertifikat keahlian 

yang ditugaskan dan laporanya terdokumentasi, misal manajer produksi yang 

melakukan pengukuran lingkungan kerja mempunyai sertifikat pelatihan K3L”  

25. Wawancara Nomor 25 

Kriteria 7.4.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana dilakukan pemantauan kesehatan 

tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya 

tinggi sesuai dengan peraturan perundangan?”  

R: “Iya ada mas, disini dilakukan check up rutin setahun sekali dilakukan foto 

rontgen kepada semua tenaga kerja bagian produksi, karena di bagian produksi 

itu rentan sekali terpapar paparan debu.”  

26. Wawancara Nomor 26 

Kriteria 7.4.3 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 

dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-

undangan?”  

R: “Iya ada, dokter pemeriksanya datang ke perusahaan untuk melaksanakan 

pemeriksaan ke semua tenaga kerja dan hasil diagnosisnya dilaporkan ke 

perusahaan pada manajer personalia.” 

27. Wawancara Nomor 27 

Kriteria 7.4.5 



 

 

122 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana catatan mengenai pemantauan 

kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” 

R: “Iya semua data tentang rekam medis semua tenaga kerja ada dan sangat di 

perlukan untuk upaya pencegahan dan perbaikan terhadap faktor penyebab 

timbulnya penyakit, dokumen sistem pemantauan kesehatan kerja, kartu tanda 

pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, laporan analitis statistik kesehatan kerja 

semua dokumen tersimpan di departemen personalia.” 

28. Wawancara Nomor 28 

Kriteria 8.3.1 

P: “Apakah PT Marimas Putera Kencana mempunyai prosedur pemeriksaan dan 

pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja?” 

R: “Iya semua data ada, misal: dokumen prosedur penyelidikan kecelakaan, 

insiden dan penyakit akibat kerja, formulir dan checklist penyelidikan 

kecelakaan.‟‟ 

29. Wawancara Nomor 29 

Kriteria 9.1.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur untuk 

mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan 

penanganan secara manual dan mekanis?” 

R: “Iya semua ada prosedurnya, misal: prosedur mekanisme kerja tubuh ketika 

mengangkat, prosedur memindahkan beban menggunakan kereta dorong, dan 

prosedur pemindahan beban menggunakan forklift.” 

30. Wawancara Nomor 30 

Kriteria 9.1.2 
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P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana identifikasi bahaya dan penilaian 

risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang?” 

R: “Iya semua ada, dan yang bertanggungjawab atas identifikasi bahaya dan 

penilaian risiko adalah manajer departemen  Quality System.” 

31. Wawancara Nomor 31 

Kriteria 9.2.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang menjamin 

bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan 

peraturan perundangan?” 

R: “Iya semua ada prosedurnya, misal: terdapat prosedur kerja aman untuk 

penanganan bahan, material safety data sheets (MSDS) yang ada di masing 

masing bahan semua ada tertempel, prosedur penanganan keadaan darurat, dan 

juga sudah ada prosedur penanganan yang aman, misal: prosedur mekanisme 

kerja tubuh ketika mengangkat, prosedur memindahkan beban menggunakan 

kereta dorong, dan prosedur pemindahan beban menggunakan alat yang bernama 

forklift .‟‟ 

32. Wawancara Nomor 32 

Kriteria 9.2.3 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang menjamin 

bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan 

perundangan?” 
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R: “Iya semua ada prosedurnya, misal pembuangan limbah cair diolah kembali 

menjadi air bersih, sisa hasil limbah gula sapon dijual, atau sisa retur di jual 

sebagai bahan campuran pembuatan palet.” 

33. Wawancara Nomor 33 

Kriteria 9.3.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana telah mendokumentasikan dan 

menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan 

BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan 

pedoman teknis yang relevan?"  

R: “Disini belum pernah ada mas, soalnya perusahaan tidak banyak 

menggunakan bahan kimia yang berbahaya, misal kaporit.” 

34. Wawancara Nomor 34 

Kriteria 12.2.1 

P: “Apakah di PT  Marimas Putera Kencana anggota manajemen eksekutif dan 

pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang 

kewajiban hukum dan prinsip serta pelaksanaan K3?” 

R: “Iya pasti mas, bahkan dari top manajemen yang bertanggungjawab atas acara 

pelatihan dan bertindak sebagai salah satu narasumber.” 

35. Wawancara Nomor 35 

Kriteria 12.2.2 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana manajer dan pengawas atau penyelia 

menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggungjawab mereka?” 
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R: “Iya ada mas, daftar hadir training K3nya ada baik untuk eksekutif atau senior 

manajemen, serta materi training K3nya ada lengkap yang di ikuti oleh eksekutif 

atau senior manajemen.” 

36. Wawancara Nomor 36 

Kriteria 12.3.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana pelatihan diberikan kepada semua 

tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat 

melaksanakan tugasnya secara aman?” 

R: “Iya ada mas, semua tenaga kerja telah diberikan pelatihan tentang tugas dan 

tanggungjawab masing-masing yang pelaksanaanya bertempat di training center 

perusahaan.” 

37. Wawancara Nomor 37 

Kriteria 12.5.1 

P: “Apakah di PT Marimas Putera Kencana mempunyai sistem yang menjamin 

kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan 

pekerjaan atau mengoperasikan peralatan?” 

R: “Disini tidak ada lisensi dalam kualifikasi melaksanakan tugas, apabila 

pelaksanaan tugas khusus hanya dikerjakan oleh orang yang berkompeten di 

biudangnya dengan standar instruksi kerja, misal dalam pekerjaan perbaikan 

instalasi listrik, petugas yang mengerjakan adalah tenaga kerja dari departemen 

teknik, .”  
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Lanjutan (lampiran 1) 

No

. 

Elemen Butir Implementasi 

SMK3 PP 

No.50/2012 

Pelaksanaan Keterangan 

Ada Tidak 

Ada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemba

ngunan 

dan 

pemeli

haraan 

komitm

en 

(Kriteria 1.1.1) 

“Kebijakan K3 

yang tertulis,      

bertanggal, 

ditandatangani         

oleh pengusaha 

atau pengurus 

secara jelas 

menyatakan 

 tujuan dan sasaran 

K3 serta komitmen  

terhadappeningkat

an K3”. 

 
 

 Terlampir pada dokumen 

kebijakan K3 perusahaan 

(Kriteria 1.1.3) 

“Mengkomunikasi

kan kebijakan K3 

kepada seluruh 

tenaga kerja tamu, 

kontraktor, 

pelanggan, dan 

pemasok dengan 

tata cara yang 

tepat”. 

 
 

 Di lakukan sosialisasi 

kebijakan K3 setiap ada 

rapat rutin ataupun workshop 

di perusahaan, serta pe 

mberian informasi la ngsung 

kepada setiap pelanggan atau 

pema sok yang berkunjung 

ke perusahaan. 

(Kriteria 1.2.2) “, 

„‟penunjukan pena 

nggungjwab K3 ha 

rus ada dokumen 

yang mengidentif 

ikasi penunjukan 

penanggung jawab 

K3 yang telah di 

sah kan, dokumen 

Penunjuk K3”. 

 

 

 
 

Penanggung jawab K3 setiap 

departemen merupakan 

tanggung jawab manajer 

yang tidak ada penunjukan 

deskripsi atau jabatan 

sebagai persetujuan K3 

perusahaan. 

 

(Kriteria 1.2.4) 

“Pengusaha atau 

pengurus bertang 

gung jawab penuh 

untuk menjamin 

pelakasanaan 

SMK3”. 

 
 

 

 

Top manajemen  men 

andatangani kebijak an K3 

perusahaan dan menerapkan 

ISO 900 0:2000 yang 

terintegr asi dengan 

Kebijakan K3 perusahaan 
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Lanjutan (lampiran 1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 1.4.3) 

“Perusahaan telah 

membentuk P2K3 

sesuai dengan 

peraturan 

Perundang-

undangan”. 

  
 

Masih dalam rencana 

pembentukan P2K3 di 

perusahaan, tahun ini 

segera di resmikan 

(sudah ada draf baik 

kebijakan K3, struktur 

organisasi calon anggota 

P2K3) 

  (Kriteria 1.4.4) 

“Ketua P2K3 adalah 

pimpinan puncak 

atau pengurus”. 

  
 

 

 

- 

(Kriteria 1.4.5) 

“Sekretaris P2K3 

adalah ahli K3 sesuai 

peraturan 

Perundangan”. 

  
 

 

 

- 

(Kriteria 1.4.6) 

“P2K3 menitikber 

atkan kegiatan pada 

pengembangan 

kebijakan dan 

prosedur mengen 

dalikan resiko”. 

  
 

 

 

 

 

- 

(Kriteria 1.4.7) 

“Susunan pengurus 

P2K3 di dokumen 

tasi kan dan di info 

rmasikan kepada 

tenaga kerja”. 

  
 

 

 

 

- 

(Kriteria 1.4.8) 

“Perusahaan Telah 

mengadakan  Perte 

muan secara terat ur 

dan hasilnya  

di sebarluaskan di  

tempat kerja”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Pertemuan antara 

penanggungjawab K3 

setiap departemen  di 

perusahaan dilaksanakan 

3 bulan sekali, 

 serta record hasil 

pertemuan di simpan 

(untuk review di 

pertemuan  yang akan 

datang) dan di 

sebarluaskan kepada 

pekerja oleh manajer  

di setiap departemen. 
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Lanjutan (lampiran 1)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 1.4.9) 

“P2K3 melaporkan 

kegiatanya  secara 

teratur sesuai deng 

an  peraturan 

perundangan”. 

  
 

 

 

 

- 

2. Pembuatan 

dan 

dokumentasi 

rencana K3 

(Kriteria 2.1.1) 

“Terdapat prosedur 

terdokumentasi 

untuk identifikasi 

bahaya, penilaian 

dan pengendalian 

resiko K3”. 

 
 

 Terlampir dalam 

dokumen K3 

perusahaan, misal: 

dokumen identifikasi 

dan penilaian resiko 

dari kegiatan 

pengelolaan material, 

daftar alat bantu 

mekanis yang 

digunakan, prosedur 

pemindahan material 

yang aman. 

3. Pengendalian, 

perancangan, 

dan  

peninjauan 

kontrak 

(Kriteria 3.2.2) 

“Identifikasi bahaya 

dan penilai an risiko 

dilakukan pada 

tinjauan kon trak 

oleh petugas yang 

kompeten”. 

 
 

 Terlampir dalam 

dokumen K3 

perusahaan dan 

petugas tim audit K3 

dari perusahaan 

4. Pengendalian 

dokumen 

(Kriteria 4.1.1) 

“Dokumen K3 

mempunyai        

identifikasi status, 

wewenang, tanggal 

pengeluaran dan            

tanggal modifikasi”. 

 
 

 Terlampir dalam 

dokumen K3 

perusahaan 

5. Pembelian 

dan 

pengendalian 

produk 

(Kriteria 5.1.2) 

“Spesifikasi 

pembelian untuk 

Setiap sarana 

produksi, zat kimia 

Atau jasa harus di 

lengkapi Spesifikasi 

yang sesuai dengan  

persyaratan  

Perundangan dan 

Standar K3”. 

 
 

 Terlampir pada 

dokumen K3 

perusahaan, 

Misal kaporit di cek 

MSDS ada, SOP 

pembelian peralatan 

produksi ada 
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Lanjutan (lampiran 1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 5.2.1) 

“Barang dan 

 jasa yang dibeli 

diperiksa 

kesesuaianya dengan  

spesifikasi 

pembelian”. 

 

 

 Terlampir dalam 

dokumen K3 

perusahaan, selalu dicek 

kelengkapanya sebelum 

barang turun. 

6. 

. 

Keamanan 

bekerja 

berdasarkan 

SMK3 

(Kriteria 6.1.1) 

“Petugas yang 

kompeten telah 

mengidentifikasi 

bahaya, menilai dan 

mengendalikan risiko 

yang  

timbul dari  

suatu proses 

 kerja”. 

 

 

 Petugas yang 

melaksanakan adalah 

manajer departemen 

produksi 

(Kriteria 6.1.5) 

“Terdapat sistem izin 

kerja  

untuk tugas berisiko 

tinggi”. 

  

 

Jika ada pekerjaan 

berisiko tinggi dan 

pegwai tidak mampu 

mengatasinya maka di 

lakukan oleh pihak luar 

(non pegawai). 

(Kriteria 6.1.6) 

“APD disediakan 

sesuai kebutuhan dan 

digunakan secara 

benar  

serta selalu dipelihara 

dalam kondisi 

layak pakai”. 

 

 

 Misal: masker, wear 

pack, safety shoes, 

helmet semua ada dan 

di cek kelayakan secara 

berkala 

(Kriteria 6.1.7) 

“APD yang digunakan 

dipasti kan  telah 

dinyata kan layak 

pakai  

sesuai dengan 

standar”. 

 

 

 Semua APD dicek fisik 

dan analisa kelayakan 

secara berkala. 
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Lanjutan (lampiran 1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.2.1) 

“Dilakukan 

pengawasan 

 untuk menjamin 

bahwa setiap 

pekerjaan 

dilaksanakan 

dengan aman  

dan mengikuti 

prosedur dan 

petunjuk kerja 

yang telah 

ditentukan”. 

 
 

 IK (instruksi kerja) terlampir 

dalam dokumen di setiap 

departemen 

  (Kriteria 6.4.2) 

“Terdapat 

pengendalian 

 atas daerah  

atau tempat dengan 

pembatasan izin 

masuk”. 

 
 

 Sterilisasi ruangan penimbangan 

premiks kecuali petugas yang 

berwenang diperbolehkan masuk 

  (Kriteria 6.4.3) 

“Tersedianya 

fasilitas dan 

layanan di 

tempat kerja  

sesuai dengan 

standar dan 

pedoman teknis”. 

 
 

 

 

Terdapat sarana atau fasilitas 

seperti parkir, locker, kantin, 

toilet, tempat ibadah (mushola) 

dll 

(Kriteria 6.4.4) 

“Rambu K3  

harus dipasang 

sesuai dengan 

standard  

dan pedoman 

teknis”. 

 
 

 Misal: rambu parkir, peletekan 

apar, jalur evakuasi kebakaran, 

dilarang merokok di area ini 
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Lanjutan (lampiran 1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.5.2) 

“Semua catatan 

yang memuat data 

secara rinci dari 

kegiatan 

pemeriksaan, 

pemeliharaan, 

perbaikan dan 

perubahan yang 

dilakukan atas 

sarana dan 

peralatan produksi 

harus disimpan 

dan dipelihara”. 

 
 

 Dicek catatan dan dokumen 

tentang pemeliharaan alat 

produksi yang di pegang manajer 

produksi 

(Kriteria 6.5.3) 

" Sarana dan 

peralatan produksi          

memiliki sertifikat 

yang masih 

berlaku sesuai 

dengan  

persyaratan 

peraturan 

Perundangan”. 

 
 

 Peralatan produksi dicek tanggal  

masa berlaku 

(Kriteria 6.5.7) 

“Terdapat sistem 

untuk penandaan         

bagi peralatan 

yang sudah tidak         

aman lagi untuk 

digunakan atau         

sudah tidak 

digunakan”. 

  
 

Peralatan yang tidak digunakan 

langsung di pindahkan dari 

tempatnya kemudian di uji 

kelayakan, apabila masih bisa 

diperbaiki digunakan kembali, 

kalau tidak di jual rongsok.  

(Kriteria 6.5.8) 

Dilakukan 

penerapan sistem               

penguncian 

pengoprasian lock 

out System untuk 

mencegah agar 

sarana produksi 

tidak dihidupkan 

sebelum saatnya”. 

  
 

Tidak ada priosedur sistem 

penandaan atau pelabelan, misal: 

bagi alat yang diginakan ataupun 

alat yang  rusak.  
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Lanjutan (lampiran 1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.8.1) 
“Perusahaan telah 
mengevaluasi alat 
P3K dan 
menjamin bahwa 
sistem P3K yang 
ada memenuhi 
peraturan 
Perundangan, 
standar dan 
pedoman teknis.” 

 
 

 Terdapat peralatan P3k di 

departemen produksi 

7. Standar 

pemantauan 

(Kriteria 7.4.4) 
“Perusahaan 
menyediakan 
pelayanan 
kesehatan kerja 
sesuai peraturan   
perundangan”. 

  
 

Pelayanan kesehatan di 

lakukan di luar 

perusahaan 

8. Pelaporan 

dan 

perbaikan 

kekurangan 

(Kriteria 8.3.1) 
“Mempunyai 
prosedur 
pemeriksaan dan 
pengkajian 
kecelakaan kerja 
dan penyakit 
akibat kerja”. 

 
 

 Terlampir dalam dokumen 

K3 perusahaan 

9. Pengelolaan 

material dan 

perpindahan 

(Kriteria 9.2.1) 
“Terdapat 
prosedur yang 
menjamin bahwa 
bahan disimpan 
dan dipindahkan 
dengan cara yang 
aman sesuai 
dengan peraturan 
Perundangan”. 

 
 

 SOP pemindahan  barang 

terlampir 

(Kriteria 9.2.3) 
“Terdapat 
prosedur yang 
menjamin bahwa 
bahan dibuang 
dengan cara yang 
aman sesuai 
dengan peraturan 
Perundangan”. 

 
 

 SOP pembuangan limbah 

terlampir 

Miasal: BOD 
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Lanjutan (lampiran 1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 9.3.3) 

“Terdapat sistem 

untuk 

mengidentifikasi 

dan pemberian 

label secara jelas 

pada bahan kimia 

berbahaya”. 

 

 

 
 

Belum jelas mana 

bahan kimia berbahaya 

yang harus di beri label 

atau tidak,karena minim 

penggunaan BKB 

  (Kriteria 9.3.4) 

“Terdapat rambu 

peringatan bahaya       

terpasang sesuai 

dengan 

persyaratan 

peraturan Perun 

dangan dan  

standar yang 

relevan”. 

 

 
 

 

 

 Misal: rambu dilarang 

merokok di area ini, 

dilarang masuk ruangan 

ini selain petugas, 

jumlah apar yang 

tersedia, jalur evakuasi 

kebakaran 

10. Pengembangan 

keterampilan 

dan 

kemampuan 

(Kriteria 12.5.1) 

“Mempunyai 

sistem yang 

menjamin 

kepatuhan 

terhadap 

persyaratan 

lisensi atau 

kualifikasi sesuai 

dengan peraturan 

Perun dangan 

yang berla ku 

untuk melak 

sanakan tugas 

khusus, melaksa 

nakan pekerjaan 

atau mengoper 

asikan peralatan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tugas khusus dilakukan 

oleh pekerja di 

bidangnya masing-

masing,larena tidak ada 

prosedur yang 

terdokumentasi yang 

menyatakan keharusan 

adanya sertifikasi atau 

kualifikasi terhadap 

tenaga kerja yang 

mengoperasikan 

peralatan khusus. 
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Lampiran 2: Formulir Kebijakan K3 
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PUTERA 

KENCANA 

PEDOMAN K3 

KEBIJAKAN K3 

Tanggal Efektif 
: 01-
06-02 

 

Bagian :   I 

No. Terbit / Revisi 
: 01 / 
0 

Halaman :   1 dari  8  

KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

PT. MARIMAS PUTERA 
KENCANA 

 

       Manajemen PT. MARIMAS PUTERA KENCANA menyatakan komitmennya 
untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kiat kerja yang baik dan teratur 

secara terus menerus dengan melaksanakan dan menerapkan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja melalui: 

 

1. Penyertaan setiap karyawan dalam mewujudkan ketenangan, kesejahteraan dan 

kesehatan keselamatan kerja. 

 

2. Pemahaman dan penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk semua 

karyawan perusahaan. 

 

3. Penurunan “Potential Hazard” (bahaya potensial), kejadian atau kecelakaan kerja 

pada perusahaan. 

 

4. Pemeliharaan lingkungan kerja agar tetap selalu sehat, nyaman dan aman. 

 

5. Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu dan produktivitas. 

 

6. Perbaikan sistem manajemen K3 secara konsisten dan berkesinambungan. 

 

Semarang, 01 Juni 2003 

 

Harjanto Halim 

Direktur 

 

 

 



 

 

135 

Lanjutan (lampiran 2) 

 

STATUS TERBITAN HALAMAN 

 

BAGIAN HALAMAN REVISI BAGIAN HALAMAN REVISI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  

Disahkan oleh  :    Harjanto  Halim 

                                              Direktur 

Tanggal  :   25 APRIL 2002 
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Lanjutan (lampiran 2) 

 

                                                     LEMBAR PENGENDALIAN 

 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA 

KENCANA 

PEDOMAN K3 

KEBIJAKAN K3 

Tanggal Efektif 
: 01-06-
02 

 

Bagia
n 

:   I 

No. Terbit / Revisi : 01 / 0 Halaman :   4 dari 8 

BAGIAN HALAMAN REVISI TGL. DISETUJUI KETERANGAN 
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Lanjutan (lampiran 2) 
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DAFTAR DISTRIBUSI 

 

NOMER 

SALINAN 

PEMEGANG DOKUMEN 

PEDOMAN K3 

ASLI Wakil Manajemen 

01 Direktur 

02 Wakil Direktur 

03 Manajer Pembelian 

04 Manajer Pemasaran 

05 Manajer Personalia 

06 Manajer R & D 

07 Manajer PPIC 

08 Manajer QC 

09 Manajer Pengolahan 

10 Manajer Pengemasan 

11 Manajer Teknik 

12 Manajer Umum 

13 Manajer Keuangan 

14 Manajer QS 
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Lanjutan (lampiran 2) 
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VI. STATUS PEDOMANSTATUS PEDOMAN 

VI.1. DISTRIBUSI  

 
VI.1.1.  Pedoman K3 harus disetujui oleh Direktur sebelum dikeluarkan. 
VI.1.2. Tiap salinan pedoman K3 harus menunjukkan apakah salinan tersebut 
terkendali atau tidak. Semua salinan terkendali harus dicap dan bernomor. 
VI.1.3. Sekertaris harus bertanggung jawab atas penerbitan salinan terkendali 
dari pedoman K3, dan harus memelihara sebuah daftar distribusi dari 
pemegangnya. 

 

VI.2. PENGENDALIAN PERUBAHAN   

 
VI.2.1. Semua revisi dan penerbitan pedoman K3 harus disetujui oleh direktur 
sebelum dikeluarkan 
VI.2.2. Sekertaris harus bertanggung jawab atas tersebarnya semua revisi dari 
pedoman K3. 
VI.2.3. Revisi harus dilakukan dengan menggantikan halaman yang 
bersangkutan. Tiap halaman yang direvisi harus diidentifikasikan oleh nomor 
revisi dan tanggal revisi. Semua revisi harus diterbitkan dengan menyertakan 
pengantar berupa lembar pengendalian, yang juga harus berisi uraian dari revisi 
itu. 

  

Revisi harus bernomor urut (rev. : 0,1,2, dst.), sampai saat terbitan baru mencakup 
semua perubahan sebelumnya. 
Sekertaris harus bertanggung jawab untuk menerbitkan ulang pedoman K3 setiap 
3 tahun sekali. Aturan penomoran status terbit dengan menggunakan angka 
(nomor terbit : 01,02,03, dst). 
Status terbit akan selalu berganti ke nomor berikutnya, apabila nomor revisi telah 
mencapai nomor urut 10. (rev : 10) 
Semua pemegang salinan terkendali pedoman K3 bertanggung jawab atas 
kemutakhiran dokumen yang dipercayakan kepadanya tersebut dan 
mengembalikan terbitan atau halaman yang kadaluarsa kepada sekertaris. 
Status revisi dari tiap halaman pedoman K3 harus menjadi sasaran audit sebagai 
bagian dari program audit mutu internal. 

VI.3. LINGKUP Lingkup 

  
K3 yang diaplikasikan di lingkungan kerja dan pabrik PT. Marimas Putera 
Kencana  
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Lanjutan (lampiran 2) 
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VII. JOB DESCKRIPTION  

VII. 1. KETUA UMUM Ketua Umum 

1. Membuat Kebijakan K3. 
2. Memberikan komitmen penuh terhadap pelaksanaan sistem K3. 
3. Menyediakan sarana-sarana untuk mendukung kelangsungan sistem K3 
yang diimplementasikan. 

VII. 2. Ketua 

1. Memastikan bahwa Kebijakan K3 telah dipahami, diimplementasikan 
dan dipelihara 

2. Mengusahakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
implementasi sistem K3 

3. Memonitoring dan memastikan bahwa tugas dari masing-masing 
pengurus telah berjalan sesuai dengan job descriptionnya. 

4. Memprakarsasi dan memimpin rapat K3 secara berkala sehingga dapat 
memastikan tercapainya kesesuaian dan efektifitas secara berkala. 

VII. 3. Koordinator 

 
1. Menggantikan fungsi Ketua I bila berhalangan atau tidak ada ditempat. 
2. Membuat Pedoman K3  
3. Mengkoordinir Tim K3 tiap-tiap lokasi 

VII. 4 Sekertaris 

 
1. Mendampingi Ketua I / Koordinator dalam setiap meeting K3 
2. Membuat notulen hasil meeting K3 tersebut dan mendistribusikannya ke 

Pengurus K3 
3. Mendokumentasikan dokumen-dokumen K3. 
4. Mengontrol peredaran dokumen-dokumen K3 
5. Mengendalikan perubahan dokumen K3 

 

VII. 5  Ketua Bidang (Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja, 
Pengendalian Limbah & Pengelolaan, Pencegahan & Penanganan Kebakaran) 

 
1. Membuat Prosedur Operasional Standar sesuai dengan bidangnya           

masing -masing. 
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Lanjutan (lampiran 2) 
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2. Membuat Instruksi Kerja, Manual Operasi, Formulir, Gambar Teknik, 
dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

3. Mengidentifikasi sarana/peralatan-peralatan yang diperlukan untuk 
implementasi sistem K3. 

4. Memonitoring  implementasi K3 sesuai bidangnya. 
5. Melakukan koordinasi dengan koordinator dan tim K3 lokasi. 

 

VII.  6. Bagian Audit K3 dan Lingkungan 

 
1. Memantau dan bertanggung jawab atas efektivitas sistem k3 yang 

berjalan. 
2. Menyusun program dan jadwal audit. 
3. Meminta tindakan perbaikan ke masing-masing koordinator bidang atas 

masalah yang ditemukan. 
 

VII. 7. Bagian Pelatihan  Pengembangan  K3 

 
1. Menyusun materi dan jadwal pelatihan yang berkaitan dengan program 

K3. 
2. Memberikan pelatihan kepada semua karyawan. 
3. Menilai efektivitas pelatihan. 

 

VII. 8. K3 Lokasi  

 
1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masing-masing lokasi 

yang menjadi tanggung jawabnya. 
2. Mengambil tindakan awal untuk menyelesaikan permasalahan. 
3. Mendokumentasikan setiap permasalahan yang terjadi. 
4. Melaporkan permasalahan tersebut ke rapat  K3. 
5. Memastikan bahwa peralatan/sarana yang dibutuhkan untuk 

implementasi K3 tersedia di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. 
6. Memonitoring implementasi K3 di masing-masing lokasi. 

    
 
 
 
 



 

 

141 

Lampiran 3: Formulir Pedoman K3 
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1.  KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 
 
Manajemen PT. Marimas Putera Kencana memberikan pembinaan dan 
persyaratan-persyaratan untuk keamanan, kesehatan dan perlindungan kerja di 
seluruh lokasi usahanya, untuk memperkecil terjadinya kecelakaan dan penyakit 
diantara karyawan. Wujud pembinaan dan persyaratan-persyaratan yang 
ditetapkan adalah sebagai berikut: 
 

1.1. Pelatihan 
 

Perusahaan memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap karyawannya 
untuk peduli terhadap masalah Kesehatan dan keselamatan kerja berupa: 

 
1.1.1. Pelatihan Pengenalan K3. 
1.1.2. Pelatihan tentang P3K sesuai Per Mer No 3 Tahun 1982 tentang 

Pelayanaan Kesehatan Kerja Pasal 2. 
1.1.3. Pelatihan tentang pengoperasian mesin-mesin yang digunakan 

dalam proses produksi untuk menghindari kesalahan dalam 
pengoperasiannya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja 
(lihat  PSM 21 dan IK Pengoperasian Mesin pada Dokumentasi 
ISO) 

 
1.2. Penyediaan sarana dan prasarana 

 
1.2.1. Memberikan pakaian kerja sesuai dengan bagian dan sifat 

pekerjaannya. (Peraturan Perusahaan PT. Marimas Putera 
Kencana Pasal 17) 

1.2.2. Menentukan macam dan jenis peralatan keselamatan kerja yang 
dipinjamkan atau dipergunakan berdasarkan kebutuhan, kondisi 
dan keadaan pekerjaan yang harus dilakukan karyawan. 
(Peraturan Perusahaan PT. Marimas Putera Kencana Pasal 18) 

1.2.3. Memberi pelindung pada mesin-mesin produksi yang apabila 
bagian-bagian tertentunya dalam keadaaan terbuka dapat 
membahayakan keselamatan pekerja. 

1.2.4. Menyediakan perlengkapan obat-obatan dan peralatan untuk 
P3K di masing-masing lokasi perusahaan untuk penanganan 
awal terjadinya suatu penyakit dan kecelakaan.(Konvensi I.L.D 
No. 120 Mengenai UU No.3 1969)   

 
 
 
 
 
 

1.3 Jam Kerja dan Hak Cuti  
 

1.3.1. Menetapkan  jam kerja bagi karyawan yaitu 7 jam sehari dan 40 
jam seminggu untuk 6 hari kerja. (UU RI No.13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan) 
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Lanjutan (lampiran 3) 
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1.2.5. Mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial tenaga 
kerja bagi karyawan tetap serta anggota keluarganya. (Kumpulan 
Peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja) 

1.2.6. Menunjuk perusahaan catering yang menyediakan makanan bagi 
tenaga kerja  dan menyediakan air minum yang sehat. (S.E 
Dirjen. Binawas No. 86 Tahun 1989) 

1.2.7. Mengadakan program senam pagi seminggu sekali di lingkungan 
perusahaan untuk menjaga kesehatan. 

1.2.8. Menyediakan sarana untuk MCK (P.M.P No. 7 Tahun 1964) 
 

1.4 Jam Kerja dan Hak Cuti  
 

1.4.1. Menetapkan  jam kerja bagi karyawan yaitu 7 jam sehari dan 40 
jam seminggu untuk 6 hari kerja. (UU RI No.13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan) 

1.4.2. Perusahaan memberikan hak cuti kepada karyawan yang 
berhalangan melakukan aktivitas kerja karena merasakan sakit 
pada saat haid dengan melampirkan surat keterangan dari 
dokter.(UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) 

1.4.3. Perusahaan memberikan hak cuti  kepada karyawan yang 
melahirkan selama 3 bulan. (UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan) 

 
1.5 Tim  Audit K3 

 
1.5.1 Mendokumentasikan laporan tertulis mengenai setiap kejadian 

kecelakaan kerja disemua lokasi perusahaan. (POS Kecelakaan 
Kerja) 

1.5.2 Melakukan evaluasi terhadap setiap kejadian kecelakaan, 
mencari akar masalah dan mengambil tindakan perbaikan. (POS 
Kecelakaan Kerja) 
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Lampiran 4: Formulir Penanganan Kebakaran 
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2. PENANGANAN KEBAKARAN 
 
Dalam rangka menanggulangi bahaya kebakaran, PT. Marimas Putera Kencana 
memberikan sarana dan prasarana serta pembinaan/pelatihan demi mengurangi 
kerugian yang timbul akibat kebakaran tersebut. 
 

2.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana 
 

2.1.1. Membuat denah penempatan APAR di tiap-tiap lokasi 
perusahaan. (POS Penanganan Kebakaran) 

2.1.2. Menyediakan sarana APAR sesuai dengan kebutuhan (APAR 
terbagi dalam           3 jenis: Foam, Powder dan Gas) lengkap 
dengan petunjuk penggunaannya. (MO Pemakaian APAR, POS 
Penanganan Kebakaran) 

2.1.3. Melakukan pemeliharaan / perawatan berkala bagi tiap-tiap 
APAR yang ada, melalui kerjasama dengan dinas pemadam 
kebakaran terdekat.  

2.1.4. Memasang / menyediakan alarm tanda kebakaran sehingga jika 
terjadi kebakaran akan dapat terdeteksi sedini mungkin. 

2.1.5. Memasang alat penangkal petir. 
2.1.6. Menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar secara 

terpisah dan terlindungi. 
 

2.2. Pembinaan dan Pelatihan 
 

2.2.1. Memberikan pelatihan mengenai penggunaan APAR pada tiap 
karyawan / pekerja. 

2.2.2. Memberikan pelatihan dalam menghadapi kebakaran. 
2.2.3. Membuat sign berupa tulisan dan gambar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No. Formulir : K3.01/01-06-03/01/0 
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Lampiran 5:  Formulir Penanganan Limbah dan Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA 

KENCANA 

PEDOMAN K3 

PENANGANAN LIMBAH DAN SAMPAH 

Tanggal Efektif : 01-06-02 

 

Bagian :   3 

No. Terbit / Revisi : 01 / 0 Halaman :   1 dari 2 

3. PENANGANAN LIMBAH DAN SAMPAH 
 

Limbah hasil produksi maupun sampah yang berasal dari aktivitas kantor dan 
rumah tangga di lingkungan PT Marimas Putera Kencana akan berpengaruh 
terhadap kesehatan  karyawan dan akan menimbulkan pencemaran 
lingkungan bila keberadaannya tidak dikontrol dan ditangani dengan tepat. 
Perusahaan mengambil beberapa tindakan untuk menangani hal tersebut 
yaitu melalui : 

 
3.1. Penyediaan sarana dan prasarana : 

 
3.1.1. Perusahaan menyediakan tempat sampah yang dibedakan atas 

tempat sampah kering dan basah yang ditempatkan di tiap lokasi 
perusahaan (di tempat yang sesuai dan mudah dijangkau). (POS 
Penanganan Limbah) 

3.1.2. Membuat saluran-saluran pembuangan untuk limbah cair. (POS 
Penanganan Limbah) 

3.1.3. Menutup saluran-saluran pembuangan. (POS Penanganan 
Limbah) 

3.1.4. Menyediakan tempat  untuk pembakaran sampah padat. (POS 
Penanganan Limbah). 

3.1.5. Menyediakan  peralatan dan bahan-bahan untuk kebersihan. 
(POS Penanganan Limbah) 

 
3.2. Pembinaan karyawan 

 
3.2.1. Memberikan training dan membuat instruksi kerja secara tertulis 

bagi petugas kebersihan (IK kebersihan pada dokumentasi ISO) 
3.2.2. Membuat sign berupa tulisan maupun gambar untuk 

mengingatkan setiap karyawan agar peduli terhadap kebersihan 
lingkungan.  

 
3.3. Monitoring 

 
3.3.1. Melakukan chek list harian terhadap kebersihan ruangan. (PSM 

24 Dok.ISO) 
3.3.2. Pembuatan jadwal  untuk perlakuan-perlakuan yang akan 

diambil terhadap sampah yang terkumpul. (PSM 24 Dok. ISO) 
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Lanjutan (lampiran 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA 

KENCANA 

PEDOMAN K3 

PENANGANAN LIMBAH DAN SAMPAH 

Tanggal Efektif : 01-06-02 

 

Bagian :   3 

No. Terbit / Revisi : 01 / 0 Halaman :   2 dari 2  

3.3.3. Membentuk tim/kelompok–kelompok karyawan yang bertugas 
monitoring kebersihan di taip-tiap lokasi perusahaan. 

 

3.4. Analisa limbah 

 

3.4.1. Mengambil sampel limbah. (POS Penanganan Limbah) 
3.4.2. Menganalisa sampel limbah tersebut untuk mengetahui kadar 

COD, BOD, TSS, pH. (Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah No. 660.1/02/1997 tentang Baku Mutu 
Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Tengah). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Formulir : K3.01/01-06-03/01/0 
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Lampiran 6: Formulir Penanganan Kecelakaan Kerja 

 

PROSEDUR OPERASIONAL 

STANDAR 01 

 PENANGANAN KECELAKAAN 

KERJA PT. MARIMAS  

PUTERA KENCANA 

KESEHATAN DAN 

KESELAMATAN KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TUJUAN  

 

Memastikan bahwa korban kecelakaan kerja mendapatkan 

pertolongan sesegera mungkin untuk keselamatannya. 

 

2. RUANG LINGKUP  
 

Semua karyawan dan pihak lain yang terlibat dalam aktivitas di 
PT. Marimas Putera Kencana 

  

3. REFERENSI 
 

       Pedoman K3. Green Company, Pedoman Pengelolaan  
Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) PT. Astra 

International Tbk. Kumpulan Peraturan Perundangan 
Pemerintah Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja PT. 

Jamsostek 

 
4. DEFINISI 

 
3.1  P3K  :  Pertolongan pertama pada 

kecelakaan, yaitu pertolongan awal 
yang diberikan pada korban 

kecelakaan sebelum dilakukan 
tindakan lebih lanjut. 

3.2  Kartu JPK  : Kartu Jaminan Pelayanan 

Kesehatan, yaitu kartu yang 
digunakan untuk memeriksakan 

diri ke ke Rumah Sakit yang 
ditunjuk Jamsostek. 

3.3  Kecelakaan ringan : Kecelakaan yang mengakibatkan 
luka gores, memar, luka iris, luka 

bakar ringan (pada sedikit 
permukaan), pingsan. 

3.4  Kecelakaan berat  : Kecelakaan yang menyebabkan 

luka robek / koyak, luka tusuk, 
potong (pendarahan), luka memar 

parah (tergencet), luka bakar, 
serangan jantung, patah tulang, 

cedera kepala. 
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Lanjutan (lampiran 6) 

 

PROSEDUR OPERASIONAL 

STANDAR 01 

 PENANGANAN KECELAKAAN 

KERJA PT. MARIMAS  

PUTERA KENCANA 

KESEHATAN DAN 

KESELAMATAN KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KEGIATAN 

Tindakan Penanganan Korban Kecelakaan 
Saksi 

4.1.1 Membawa korban ke tempat aman dan nyaman. 
4.1.2 Mengambil tindakan pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K). 
4.1.3 Melaporkan kejadian kecelakaan ke manajer / 

As.Men / Kanit / Administrasi / Pengurus K3 
Lokasi. 

 

Manajer / As. Men / Kanit / Administrasi / Pengurus K3 Lokasi 

4.1.4 Mengidentifikasi jenis kecelakaan, apakah 

kecelakaan yang dialami korban termasuk 
kecelakaan ringan atau kecelakaan berat. 

4.1.5 Melakukan tindakan lebih lanjut jika kecelakaan 
tidak memungkinkan penanganan dengan P3K. 

4.1.6 Memastikan adanya kendaraan/transportasi untuk 

membawa korban. Jika tidak ada, menghubungi 
nomor telp. 118 meminta mobil ambulance (lihat 

IK.01.K3.01. Permohonan Pengiriman Ambulance). 
4.1.7 Membawa korban ke klinik 24 jam. Bila tidak 

mampu menangani, bawa korban ke Rumah Sakit 
yang melayani jamsostek dengan membawa surat 

keterangan dokter (formulir 3B - JAMSOSTEK) dan 
Kartu Peserta JAMSOSTEK (JPK). 

4.1.8 Menghubungi keluarga korban jika korban 

mengalami luka parah, harus menjalani rawat inap 
di RS dan jika meninggal dunia. 
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Lanjutan (lampiran 6) 

 

PROSEDUR OPERASIONAL 

STANDAR 01 

 PENANGANAN KECELAKAAN 

KERJA PT. MARIMAS  

PUTERA KENCANA 

KESEHATAN DAN 

KESELAMATAN KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Pelaporan Kejadian 

Manajer/As.Men/Kanit/Administrasi/Pengurus K3 Lokasi 

4.2.1 Melaporkan kejadian kecelakaan ke Sekertariat K3 dan 

tindakan yang telah diambil dalam menangani dalam 
menangani kejadian tersebut dengan menggunakan 

FM.01.K3. Laporan tentang Kecelakaan Kerja. 

 

Sekertaris K3 

4.2.2 Sekertaris K3  menerima FM.01.K3.01. Laporan tentang 
Kecelakaan kerja dari Manajer/As.Men/Kanit/ 

Administrasi/Pengurus K3 Lokasi. 
4.2.3 Melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke PT. Marimas 

Putera Kencana dengan menggunakan FM.02.K3. 

Identifikasi Kecelakaan Kerja. 
4.2.4 Mendokumentasikan setiap laporan yang masuk. 

4.2.5 Melakukan klaim ke jamsostek untuk karyawan yang 
telah memiliki kartu anggota jamsostek dengan formulir 

3, 3A, 3B, 6.c.1, check list data pendukung, daftar upah 
tenaga kerja (lihat IK.01.K3.02. Klaim Jamsostek).   

 
4.3 Analisa Kejadian 

 

Tim K3 
4.3.1 Mengetahui keadaan korban yang sebenarnya. 

4.3.2 Evaluasi terhadap kejadian / cari akar masalahnya 
dengan menggunakan FM.02.K3. Identifikasi kecelakaan 

kerja dan mengambil tindakan perbaikan. 
4.3.3 Melakukan analisa tahunan kecelakaan kerja 

berdasarkan umur, penyebab, jam kerja, tindakan 

berbahaya, keadaan berbahaya.  
 

 

Form.%20Identifikasi%20Kecelakaan%20Kerja.doc
Form.%20Identifikasi%20Kecelakaan%20Kerja.doc
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Lampiran 7: Formulir check list  Dokumen Jamsostek 
 
 

 
PT. MARIMAS 

PUTERA 

KENCANA 

2.8.5. CHECK LIST   
DOKUMEN JAMSOSTEK 
 

Nama     : 
NIK         : 
Tanggal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Data Pendukung Jumlah Lembar Keterangan 

1 Formulir Jamsostek 3 B / SKD   

2 Kwitansi Asli   

3 Copy resep dokter   

4 Foto copy KTP   

5 Foto copy kartu JPK   

6 Foto copy KPJ ( Kartu Peserta 

Jamsostek ) 

  

7 Kartu Absensi   

 

                                                                                  Dibuat: 

 

 

                                                                                           (..........................) 
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Lampiran 8: Surat Perintah Kerja 

 
PT Marimas 

PuteraKencana 

 

2.8.5. SURAT 
PERINTAH KERJA 

Dibuat 

 

 

 

Diterima 

 

 

 

Tanggal :       /      / Hal 
: …… dari 

…… 
Staf Tek Teknisi 

SPESIFIKASI MESIN 

Nama Mesin : 

Kode Mesin : 

Departemen : 

Lokasi : 

Lain-lain : 

  

PENANGANAN 

 
Setting 

 
Service 

 

Perbaikan/ 

Repair 
 

Lain-lain 

JENIS PEKERJAAN 

 

 

 

 

HASIL PERBAIKAN 

 

 

 

 

Lokasi Bengkel 

:  
INTERN 

 
EKSTERN 

Dimulai pukul :                    WIB 

Diselesaikan pukul :                    WIB 

KOMENTAR PERBAIKAN (diisi oleh departemen pemohon) 

 Diketahui 

 

(i)   

 Staf / Asisten Manajer 
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Lampiran 9: Formulir Lokasi Apar Blok 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA KENCANA 

GAMBAR TEKNIK 

 

Nomor Dok : GT.03.K3.01 Dibuat 
: 

Disetujui : 

Tanggal Efektif : 01-06-03 

LOKASI APAR BLOK 1 
Nomor Terbit : 01 

Nomor Revisi : 0 

Halaman  :  

 

R
. IV

R
. III

SO
BEK

R
.II

R
. I

P-50

AD
M

R
. V

STO
K

O
LAH

AN

PANEL

PACKER

STOCK

KARTON

STO
C

K

ETIKET

BARANG JADI

PENGEMASAN

G
EN

SET

LAUNDRYKM
R.

GANTI

R.

GANTIDAPUR M

SM
SMSMSMSM

PW
D

PW
D

AD
M

G
G

M
IX TIMBANG

FBD

AFAL

GULA

KRG

G
U

D
AN

G

BAH
AN

 BAKU

PO
S

SATPAM

LAM
PU

LAM
PU

TEMPAT CUCI ALAT

SIR
IN

E

SAKLAR

SAKLAR

SIRINE

SIRINE

SAKLAR

SI
RI

NE

SIRINE

SIRINE

SAKLAR

SAKLAR

G

G

G

G

F

P

PG

P

P

F

sirine

Keterangan:

P = APAR Powder

G = APAR Gas

F = APAR Foam

 

No. Formulir : K3.05/01-06-03/01/0 
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Lampiran 10: Formulir Identifikasi Kecelakaan Kerja 
 

 
PT. MARIMAS PUTERA KENCANA 

2.8.5. IDENTIFIKASI KECELAKAAN 
KERJA 
 
Tanggal  Laporan    : 
                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analisa dan rekomendasi dari tim K3 : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2.   Penggolongan kecelakaan dan luka  

Bagian badan yang luka  : ……………………………………… 

Tipe luka  : ……………………………………… 

Tipe kecelakaan : ……………………………………… 

Sebab utama kecelakaan : …………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Bagian badan yang luka   Tipe Luka 

 

 Kepala ……………………………………… 1  Luka :  Lecet …………………………………….. A 

 Muka ……………………………………….. 2   Memar …………………………………… B 

 Mata ………………………………………… 3   Infeksi …………………………………… C 

 Gigi ………………………………………….. 4   Tertusuk ………………………………… D 

 Leher ……………………………………….. 5   Tersayat ………………………………… E 

 Pundak …………………………………….. 6     
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Lanjutan (lampiran 10) 
 

 
PT. MARIMAS PUTERA KENCANA 

2.8.5. IDENTIFIKASI KECELAKAAN 
KERJA 
 
Tanggal  Laporan    : 
                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lengan atas ..……………………………… 7     

 Lengan bawah .………………………….. 8  Mata : Kemasukan benda asing.…………… F 

 Siku .……………….………………………… 9   Terbakar bahan korosif….…………. G 

 Pergelangan tangan ..………………….. 10   Terbakar karena panas…………….. H 

 Telapak tangan ………………………….. 11   Terbakar karena sinar.……………… I 

 Dada .......………………………………….. 12   Luka ..…………………………………….. J 

 Punggung ……..…………………………… 13   Iritasi ..…………………………………… K 

 Perut  .....……….………………………….. 14     

 Pingggang ………….……………………… 15     

 Jari-jari tangan …………..………………. 16     

 Jari-jari Kaki ……………….……………… 17  Luka Bakar Terkena panas..……………………….. L 

 Kaki ........………………………………….. 18   Terkena bahan kimia………………… M 

 Paha ..........……………………………….. 19   Terkena gesekan.…………………….. N 

 Lutut .......………………………………….. 20     

 

Keterangan: Diisi oleh Tim K3 
No. Formulir: FM.02.K3/01-06-03/01/0 
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Lanjutan (lampiran 10) 
 

 
PT. MARIMAS PUTERA KENCANA 

2.8.5. IDENTIFIKASI KECELAKAAN 
KERJA 
 
Tanggal  Laporan    : 
                                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pergelangan kaki ………………………… 21  Kulit: Dermatis..……………………………….. O 

 Telapak kaki ..…………………………….. 22   Iritasi...…………………………………… P 

 Alat kelamin .……………………………… 23    

 
 

   Lain-lain   

    Patah tulang.…………………………… Q 

    Terkilir..….………………………………. R 

    Kram.......………………………………… S 

    Mual.......………………………………… T 

    Pusing.....………………………………… U 

    Pingsan...………………………………… V 

    Nyeri.......………………………………… W 

   ................ ..............………………………………… X 

 
 
 
 
Keterangan: Diisi oleh Tim K3 
No. Formulir: FM.02.K3/01-06-03/01/0 
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Lanjutan (lampiran 10) 
 

 
PT. MARIMAS PUTERA KENCANA 

2.8.5. IDENTIFIKASI KECELAKAAN 
KERJA 
 
Tanggal  Laporan    : 
                                                                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tipe Kecelakaan :  

 Terpukul/tertumbuk..…………………… I   Terkena bahan kimia.……………….. viii 

 Terjepit.…………………………………….. ii   Tersengat listrik..……………………… ix 

 Jatuh dari ketinggian...………………… iii   Jatuh dari ketinggian………………… vi 

 Terkena suhu berlebihan.…………….. vii   Lain-lain..………………………………… v 

 Tegangan otot melebihi batas 
(mengangkat, menarik, mendorong) 

    

 
  

                   Tindakan Berbahaya (unsafe act)          Keadaan Berbahaya (unsafe conditions) 
 Mengoperasikan tanpa wewenang 

 
  Alat penyelamat kurang 

sempurna 
  

 Gagal memberi peringatan/jaminan 
kes 

  
Alat, perkakas, bahan rusak 

  

 Mengoperasikan dgn kecepatan 
berlebihan 

  
Kepadatan ruang 

  

    Sistem pemberi peringatan 

kurang sempurna 

  

 

 
 
 
Keterangan: Diisi oleh Tim K3 
No. Formulir: FM.02.K3/01-06-03/01/0 
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Lanjutan (lampiran 10) 
 

 
PT. MARIMAS PUTERA KENCANA 

2.8.5. IDENTIFIKASI KECELAKAAN 
KERJA 
 
Tanggal  Laporan    : 
                                                                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membuat alat penyelamat tdk 
fungsi 

  Bahaya peledakan dan kebakaran   

 Menggunakan alat secara tdk tpt 
guna 

  Kondisi udara berbahaya terhadap 
debu, gas 

  

 Mengambil posisi salah 

 

  Ventilasi kurang   

 Menservis alat yang sedang 

berputar 

    

 Bersendau gurau 
 

    

 Meminum minuman keras 
 

    

 Bekerja tergesa-gesa 
 

    

Rekomendasi: 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 
            (..............................) 

                              Nama & tanda tangan 
 
Keterangan: 

1. Beri tanda √ dalam kotak sesuai dengan keperluannya 
2. Semua keterangan dibuat singkat dan jelas 
Keterangan: Diisi oleh Tim K3 
No. Formulir: FM.02.K3/01-06-03/01/0 
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Formulir 11: Formulir Activity Plan 

 
PT. MARIMAS 

PUTERA 

KENCANA 

 
KESEHATAN 

DAN 

KESELAMATAN 

KERJA 

PERIODE : 2012 ACTIVITY PLAN DIBUAT 

 

 

 

KABID. 

DISETUJUI 

 

 

 

KETUA K3 

BAGIAN : Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kecelakaan Kerja 

                 Tanggal : 01-06-12          Revisi : 0                 

NO A R E A SASARAN A K T I V I T A S 
CONTROL 

POINT 
PIC 

DUE 

DATE 

SCHEDULE 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Penceg

ahan 

dan 

Penang

gulanga

n 

Kecelak

aan 

Kerja 

Penurunan 

tingkat 

kecelakaan 

berat pada 

kecelakaan 

kerja    0 % 

Identifikasi bahaya-bahaya 

kecelakaan kerja dimasing-

masing departemen. 

Sumber-
sumber 
kecelakaan
. 

Binawan Juli 
2012 

          

  

   Pemasangan safety sign 

pada tempat-tempat bahaya 

kecelakaan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda 
identifikasi 
terpasang 
pada lini 
penyebab 
bahaya 
kecelakaan 
kerja. 

Agung Y 
Binawan 

Oktob
er 
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Lanjutan (lampiran 11) 

 
PT. MARIMAS 

PUTERA 

KENCANA 

 
KESEHATAN 

DAN 

KESELAMATAN 

KERJA 

PERIODE : 2012 ACTIVITY PLAN DIBUAT 

 

 

 

KABID. 

DISETUJUI 

 

 

 

KETUA K3 

BAGIAN : Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kecelakaan Kerja 

                 Tanggal : 01-06-12          Revisi : 0                 

NO A R E A SASARAN A K T I V I T A S 
CONTROL 

POINT 
PIC 

DUE 

DATE 

SCHEDULE 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Penyediaan dan sosialisasi 

alat-alat perlindungan diri 

dimasing-masing 

departemen sesuai dengan 

kebutuhan. 

Tersedia 
dan sadar 
akan 
pemakaian 
alat 
pelindung 
diri. 

Shinta Nov 
2012 

          

  

   Penerapan sistem “reward 
punishment” dalam hal-hal 
kedisiplinan dalam memakai alat 
pelindung diri dengan cara audit 
APD dan Form. pernyataan 
penggunaan APD 

Bagi 
karyawan 
yang tidak 
menggunak
an APD 

Binawan 
Teguh 

Nov 
2012 

          

  

   

Mengadakan pelatihan 
kepedulian karyawan dibidang 
pencegahan dan 
penanggulangan kecelakaan 
kerja, penggunaaan alat 
pelindung diri. 

Bagi 
seluruh 
karyawan 

Sapti Septe
mber 
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Lanjutan (lampiran 11) 

 
PT. MARIMAS 

PUTERA 

KENCANA 

 
KESEHATAN 

DAN 

KESELAMATAN 

KERJA 

PERIODE : 2012 ACTIVITY PLAN DIBUAT 

 

 

 

KABID. 

DISETUJUI 

 

 

 

KETUA K3 

BAGIAN : Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kecelakaan Kerja 

                  Tanggal : 01-06-12          Revisi : 0                 

NO A R E A SASARAN A K T I V I T A S 
CONTROL 

POINT 
PIC 

DUE 

DATE 

SCHEDULE 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Pembuatan data statistik 
kecelakaan kerja PT. Marimas 
Putera Kencana 

Data 
kecelakaan 
kerja 2003 
dapat 
diketahui 

Eny N 
Binawan 

Des 
2012 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

No. Formulir:K3.07/01-06-03-01/01/0 



 

 

1
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Lampiran 12: Formulir Lampiran BOD 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA KENCANA 

 

INSTRUKSI KERJA K3 
 

 

 

Dibuat : 

 

 

Disetujui : 

ANALISA BOD 

Nomor Dok : 
IK.02.K3.01 

Tanggal Efektif : 01-06-03 Nomor Terbit : 01 Nomor Revisi : 0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) 

1. Encerkan 10 ml sampai nenjadi 500 ml  

2. Masukkan dalam 2 botol BOD warna gelap Hindari terjadi gelembung udara 

3. Inkubasikan sampel 1 pada tempat gelap selama 5 hari  

4. Analisa sampel II untuk menentukan DO pada hari ke nol (DO)0  

5. Tentukan harga DO dengan cara  

  Tambahkan ke sampel 1 ml alkaline iodine dan 1 ml MNSo4 Penambahan melalui dinding botol agar tidak terjadi 
gelembung udara 

  Tutup botol dan kocok perlahan  

  Diamkan sampai terjadi endapan sempurna Selama 15 menit 

  Tambahkan H2SO4 pada lapisan atas bening  

  Kocok sampai semua endapan hilang Jika sampel mengandung O2 maka akan terbentuk iodine 
berwarna coklat kekuningan, diamkan selama 5 menit 

  Tuangkan isi botol ke beaker glass  

  Ambil 10 ml sampel dalam erlenmeyer  

  Titrasi dengan Na2S2O3, 0,025 N dan indikator amylum  

  Catat kebutuhan Na2S2O3  
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Lanjutan (lampiran 12) 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA KENCANA 

 

INSTRUKSI KERJA K3 
 

 

 

Dibuat : 

 

 

Disetujui : 

ANALISA BOD 

Nomor Dok : 
IK.02.K3.01 

Tanggal Efektif : 01-06-03 Nomor Terbit : 01 Nomor Revisi : 0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) 

  Hitung BOD BOD = DO0 – DO5 

 

DO (ppm) = (ml titran) x N N2S2O3 x 8000 x pengenceran  
                                               ml sampel 

 

RIWAYAT PERUBAHAN 

Nomor terbit Nomor revisi Tanggal efektif Bagian Keterangan 

01 0 01-06-03 Semua  Baru  

 
 
 
 
 
 
 
 
No. Formulir: K3.03/01-06-03/01/0 
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Lampiran 13: Formulir Instruksi Kerja Pengoperasian mesin cuci 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA KENCANA 

 

INSTRUKSI KERJA K3 
 

 

 

Dibuat : 

 

 

Disetujui : 

PENGOPERASIAN MESIN CUCI 

Nomor Dok : IK.02.K3.05 Tanggal Efektif : 01-06-03 Nomor Terbit : 01 Nomor Revisi : 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.5. NO URUTAN PENGERJAAN HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 

1. Buka Valve kran air, kemudian pindahkan cam switch pada posisi ON  

2. 
Masukkan seragam yang telah direndam satu persatu ke dalam 

mesin cuci 

Kaos 33 potong, celana 27 potong, ware pack 10 

potong 

3. Tambahkan detergen Untuk pakaian produksi 75 gr, warepack 100 gr 

4. 
Tutup mesin cuci sesuaikan tombol jenis kain sesuai dengan jenis 
kain yang dimasukkan ke dalam mesin cuci 

Pakaian produksi tombol Color, warepack tombol 
Bright  Color 

5. 
Putar tombol lamanya putaran ke angka yang ditentukan, kemudian 
hidupkan mesin  

Seragam produksi pada anglka 8, ware pack pada 
angka 10 

6. Biarkan mesin bekerja otomatis selama setengah jam Pastikan pintu mesin selalu tertutup selama proses 

7. 
Setelah mesin berhenti, keluarkan pakaian dan masukkan ke 
keranjang plastik 

 

8. 
Jika seluruh proses pencucian telah selesai kembalikan cam switch 
pada posisi OFF 

 

No. Formulir: K3.03/01-06-03/01/0 
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Lampiran 14: Formulir Instruksi Kerja menghubungi Pemadam Kebakaran 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA 

KENCANA 

 

INSTRUKSI KERJA K3 
 

 

 

Dibuat : 

 

 

Disetujui : 

MENGHUBUNGI PEMADAM KEBAKARAN 

Nomor Dok : 
IK.03.K3.02 

Tanggal Efektif : 01-06-03 Nomor Terbit : 01 Nomor Revisi : 0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No URUTAN PENGERJAAN HAL YANG PERLU PERHATIAN 

1. Cari Pesawat Telpon terdekat Gunakan telpon kabel 

2. Angkat gagang telpon  

3. 
Tekan tombol 7605871 ( Dinas Pemadam Kebakaran Semarang 

) 
 

4. Setelah terhubung mulai berbicara 

 

 Pastikan bahwa yang dihubingi benar             

 Ajukan permohonan pengiriman mobil pemadam 

 kebakaran 

 Nama Perusahaan 

 Alamat lengkap lokasi kejadian 

 Kejadian 

 Kondisi korban 

 Nomor telp. Perusahaan 

 

5. Tutup Pembicaraan Ucapkan terima kasih, pastikan datang segera  

No. Formulir: K3.03/01-06-03/01/0 
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Lampiran 15: Formulir Laporan Tentang Kecelakaan Kerja 

 
PT. MARIMAS PUTERA 

KENCANA 

Semarang 

2.8.5. LAPORAN TENTANG KECELAKAAN 
KERJA 
 

Tanggal  Laporan    : 
                                                                                                  

 

1. Kriteria kecelakaan      : (       ) mesin  
(       ) lalu lintas 

(       ) listrik 
(       ) kimia 
(       ) material 

(       ) kebakaran 
(       ) lain-lain, sebutkan.......................... 
 

2. Tanggal kecelakaan      : .................................... 
Waktu kecelakaan      : .................................... 
 

3. Lokasi kecelakaan      : .................................... 
Departemen        : .................................... 

 

4. Alat/bahan penyebab kebakaran     : .................................... 
 

5. Nama korban       : .................................... 

Alamat         : .................................... 
Tempat/tanggal lahir      : .................................... 

No. JPK        : .................................... 
 

6. NIK        :.......................... Usia   :.......................... 

 
7. Jenis kelamin       : (       ) pria (       ) wanita 
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Lanjutan (lampiran 15) 

 
PT. MARIMAS PUTERA 

KENCANA 

Semarang 

2.8.5. LAPORAN TENTANG KECELAKAAN 
KERJA 
 

Tanggal  Laporan    : 
                                                                                                   

 

8. Masa kerja di perusahaan     :............................................... 
 

9. Jabatan        :............................................... 

Departemen        :............................................... 
 

10. Diberi pertolongan P3K jam     :............................................... 
Diangkut dengan      : (       ) ambulance 
         (       ) mobil perusahaan 

         (       ) lain-lain, sebutkan................. 
11. Kronologi kejadian: 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
     

12. Akibat kecelakaan       : (       ) sementara tak mampu bekerja 

(       ) seterusnya tak mampu bekerja 
(       ) meninggal 

 
13. Biaya perawatan      :.................................................. 

Kerugian harta milik pribadi     :.................................................. 

Kerugian harta milik perusahaan     :.................................................. 
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Lanjutan (lampiran 15) 

 
PT. MARIMAS PUTERA 

KENCANA 

Semarang 

2.8.5. LAPORAN TENTANG KECELAKAAN 
KERJA 
 

Tanggal  Laporan    : 
                                                                                                   

 

8. Alat pelindung diri yang diwajibkan    :  (       ) masker    (       ) Ya (       ) Tidak 
   (       ) penutup kepala  (       ) Ya (       ) Tidak 

   (       ) kaos tangan   (       ) Ya (       ) Tidak 
   (       ) pelindung muka  (       ) Ya (       ) Tidak 
   (       ) kacamata   (       ) Ya (       ) Tidak 

   (       ) sepatu boat   (       ) Ya (       ) Tidak 
   (       ) lain-lain,sebutkan....................................... 
  

9. Pedoman keselamatan kerja      :  (       ) Ada  (       ) Tidak 
Jika dilanggar sebutkan      :............................................................................. 
         ............................................................................. 

         ............................................................................. 
10. Sebab kecelakaan      :  (       ) tindakan berbahaya oleh diri sendiri 

   (       ) keadaan berbahaya 

   (       ) tindakan berbahaya oleh orang lain 
 Beri keterangan singkat      :............................................................................. 
          .............................................................................. 

 
11. Apakah korban pernah mendapatkan pelatihan K3  :  (       ) Ya  (       ) Tidak 

 
12. Nama saksi       : 1. .............................. NIK: 

  2. .............................. NIK: 

  3. .............................. NIK: 
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Lanjutan (lampiran 15) 

 
PT. MARIMAS PUTERA 

KENCANA 

Semarang 

2.8.5. LAPORAN TENTANG KECELAKAAN 
KERJA 
 

Tanggal  Laporan    : 
                                                                                                   

 

8. Tindakan perbaikan sementara (sebab, tindakan, PIC) 
................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 
9. Usulan tindakan pencegahan (sebab, tindakan, PIC) 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 
 
                      Tanda tangan 

 
 
 

    
                                    (                         ) 

  
 

 
 

                   Keterangan : Diisi oleh Manajer / Ass. Men / Kanit / Adm  

  No. Formulir: FM.01.K3/01-06-03/01/0 
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Lampiran 16: Formulir Identifikasi Limbah 
 
 

 
PT. MARIMAS  

A. PUT

ERA 

KENCANA 

2.8.5. IDENTIFIKASI LIMBAH 

 
Tanggal  Laporan    : 
Hal :   dari 

Dibuat 
 
 
 

( …………………… ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

Limbah 

Efek S/T Penanganan Metode kontrol Padat (sampah) 
Cair 

Kering  Basah  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 

Keterangan: Diisi oleh Tim K3 
No. Formulir: FM.04.K3/01-06-03/01/0 
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Lampiran 17: Formulir Penjualan Sampah 
 

 
PT. MARIMAS 

            PUTERA KENCANA 

2.8.5. PENJUALAN SAMPAH 

 
Tanggal  Laporan    : 
Hal :   dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Jenis barang Jumlah Harga satuan Total 

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL  

 
                      Dibuat            Disetujui     

Diterima 

 
 
(                      )                                                        (                      )                                              (                 ) 

 
 
 
No. Formulir: FM.05.K3/01-06-03/01/0 
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Lampiran 18: Formulir Standar Baku Mutu Limbah  Industri Minuman Ringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PT. MARIMAS  

PUTERA 

KENCANA 

STANDAR 

INSPEKSI 

K3 

Dibuat : 

STANDAR BAKU MUTU 
LIMBAH INDUSTRI 
MINUMAN RINGAN  

Disetujui : 

Nomor Dok : 
SI.02.K3.01 

Tanggal Efektif : 01-06-03 Nomor Terbit : 01 Nomor Revisi : 0  

 

PARAMETER SATUAN KADAR MAKSIMUM 

BOD mg / l 200 

TSS mg / l 180 

pH - 6.0 – 9.0 

Lemak dan Minyak mg / l 24 

 
 
 

Riwayat perubahan 
Nomor Terbit Nomor Revisi Tanggal Efektif Bagian Keterangan 

01 0 01-06-03 Semua Baru 

     

 
 
 
 
 
No. Formulir: K3.06/01-06-03/01/0 
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Lampiran 19: Daftar Kriteria Tingkat Awal dan Metode Pengambilan Data 

Daftar Kriteria Tingkat Awal dan  

Metode Pengambilan Data 

No. Elemen Tingkat Awal Wawancara 

Mendalam 

Check List 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Pembangunan dan 

pemeliharaan komitmen 

1.1.1  √ 

1.1.3  √ 

1.2.2  √ 

1.2.4 √ √ 

1.2.5 √  

1.2.6 √  

1.3.3 √  

1.4.1 √  

1.4.3  √ 

1.4.4  √ 

1.4.5  √ 

1.4.6  √ 

1.4.7  √ 

1.4.8  √ 

1.4.9  √ 

2. Pembuatan dan 

pendokumentasian 

rencana K3 

2.1.1  √ 

2.4.1 √  

3. Pengendalian, 

perancangan, dan 

peninjauan kontrak 

3.1.1 √  

3.2.2 √ √ 

4. Pengendalian dokumen 4.1.1  √ 

5. Pembelian dan 

pengedalian dokumen 

5.1.1 √  

5.1.2  √ 

5.2.1  √ 

6. Keamanan bekerja 

berdasarkan SMK3 

6.1.1 √ √ 

6.1.5  √ 

6.1.6  √ 

6.1.7  √ 

6.2.1  √ 

6.3.1 √  

6.3.2 √  

6.4.1 √  

6.4.2  √ 

6.4.3  √ 

6.4.4  √ 

6.5.2 √ √ 

6.5.3  √ 
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Lanjutan (lampiran 19) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  6.5.4 √  

6.5.7  √ 

6.5.8  √ 

6.5.9 √ √ 

6.7.4 √  

6.7.6 √  

6.8.1 √ √ 

6.8.2 √  

7. Standar pemantauan 7.1.1 √  

7.2.1 √  

7.2.2 √  

7.2.3 √  

7.4.1 √  

7.4.3 √  

7.4.4  √ 

7.4.5 √  

8. Pelaporan dan perbaikan 

kekurangan 

8.3.1 √ √ 

9. Pengelolaan material 

dan perpindahannya 

9.1.1 √  

9.1.2 √  

9.2.1 √ √ 

9.2.3 √ √ 

9.3.1 √  

9.3.3  √ 

9.3.4  √ 

10. Pengembangan 

keterampilan dan 

kemampuan 

12.2.1 √  

12.2.2 √  

12.3.1 √  

12.5.1 √ √ 

Jumlah 64  
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Lampiran 20: Pedoman Wawancara Penerapan SMK3 

PEDOMAN WAWANCARA PENERAPAN SISTEM   MANAJEMEN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA   
 

Nomor Narasumber  : 

Tanggal Pengambilan Data : 

IDENTITAS NARASUMBER 

8. Nama   : 

9. Umur      :   

10. Jenis Kelamin    :  

11. Pendidikan Terakhir  :  

12. Unit Kerja     :  

13. Jabatan     :  

14. Masa Kerja    : 
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 Lanjutan (lampiran 20) 

PEDOMAN WAWANCARA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
 

1. Penilaian Tingkat Awal 

1.1  Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 

1. Kriteria 1.2.4 

„‟Jelaskan di PT Marimas Putera Kencana pengusaha atau pengurus bertanggung 

jawab secara penuh untuk menjamin pelakasanaan SMK3?‟‟ 

2. Kriteria 1.2.5 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas yang bertanggung jawab untuk 

penangganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan? 

Berikan contohnya bila ada”  

3. Kriteria 1.2.6 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana mendapatkan saran-saran dari para ahli di 

bidang K3 yang berasal dari dalam atau luar perusahaan?” 

4. Kriteria 1.3.3 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana pengurus harus meninjau ulang 

pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas 

SMK3?” 

5. Kriteria 1.4.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana keterlibatan dan penjadwalan konsultasi 

tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasi dan disebarluaskan ke 

seluruh tenaga kerja?” 
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Lanjutan (lampiran 20) 

1.2 Strategi Pendokumentasian 

6. Kriteria 2.4.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana informasi yang dibutuhkan mengenai 

kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, 

kontraktor, pelanggan, dan pemasok?” 

1.3 Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak  

7. Kriteria 3.1.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana prosedur yang terdokumentasi 

mempertimbangkan bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan 

pada tahap perancangan dan modifikasi?” 

8. Kriteria 3.2.2 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana identifikasi bahaya dan penilaian risiko 

dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten atau 

berwenang?”  

1.4  Pengendalian Dokumen 

1.5 Pembelian dan Pengendalian Produk 

9.  Kriteria 5.1.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang terdokumentasi 

yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan 

dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli?” 

1.6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 

10.  Kriteria 6.1.1 
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Lanjutan (lampiran 20) 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas yang kompeten telah 

mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari 

suatu proses kerja?” 

11. Kriteria 6.3.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana persyaratan tugas tertentu termasuk 

persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan 

menempatkan tenaga kerja?”  

12. Kriteria 6.3.2 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana penugasan pekerjaan harus berdasarkan 

kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki?” 

13. Kriteria 6.4.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana pengusaha atau pengurus melakukan 

penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah yang memerlukan 

pembatasan izin masuk?”  

14. Kriteria 6.5.2 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana semua catatan yang memuat data secara 

rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang 

dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara 

sesuuai peraturan yang berlaku?” 

15. Kriteria 6.5.4 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, 

perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan 

berwenang?”  
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Lanjutan (lampiran 20) 

16. Kriteria 6.5.9 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang dapat menjamin 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat 

sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, 

perbaikan dan perubahan?” 

17. Kriteria 6.7.4 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas penanganan keadaan darurat 

ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh 

orang yang ada di tempat kerja?” 

18. Kriteria 6.7.6 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana peralatan, dan sistem tanda bahaya 

keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang 

relevan?”  

19. Kriteria 6.8.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana telah mengevaluasi alat P3K dan 

menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-

undangan, standar dan pedoman teknis?”  

20. Kriteria 6.8.2 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk 

sesuai dengan peraturan perundangan?” 

1.7  Standar Pemantauan 

21. Kriteria 7.1.1 
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Lanjutan (lampiran 20) 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemeriksaan atau inspeksi terhadap 

tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur?” 

22. Kriteria 7.2.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran lingkungan 

kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan 

digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko?”  

23. Kriteria 7.2.2 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran lingkungan 

ditempat kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi?”  

24. Kriteria 7.2.3 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemantauan atau pengukuran lingkungan 

kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari 

dalam atau luar perusahaan?” 

25. Kriteria 7.4.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana dilakukan pemantauan kesehatan tenaga 

kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi 

sesuai dengan peraturan perundangan?”  

26. Kriteria 7.4.3 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 

dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-

undangan?”  
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Lanjutan (lampiran 20) 

27. Kriteria 7.4.5 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana catatan mengenai pemantauan kesehatan 

tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” 

1.8 Pelaporan dan Perbaikan 

28. Kriteria 8.3.1 

“Apakah PT Marimas Putera Kencana mempunyai prosedur pemeriksaan dan 

pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja?” 

1.9  Pengelolaan Material dan Perindahannya 

29. Kriteria 9.1.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur untuk mengidentifikasi 

potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara 

manual dan mekanis?” 

30. Kriteria 9.1.2 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana identifikasi bahaya dan penilaian risiko 

dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang?” 

31. Kriteria 9.2.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang menjamin bahwa 

bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan 

perundangan?” 

32. Kriteria 9.2.3 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana terdapat prosedur yang menjamin bahwa 

bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan?”  

Lanjutan (lampiran 20) 
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33. Kriteria 9.3.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana telah mendokumentasikan dan 

menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB 

sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman 

teknis yang relevan?"  

1.10 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 

34. Kriteria 12.2.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana anggota manajemen eksekutif dan 

pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang 

kewajiban hukum dan prinsip serta pelaksanaan K3?” 

35. Kriteria 12.2.2 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana manajer dan pengawas atau penyelia 

menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka?” 

36. Kriteria 12.3.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana pelatihan diberikan kepada semua 

tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat 

melaksanakan tugasnya secara aman?”  

37. Kriteria 12.5.1 

“Apakah di PT Marimas Putera Kencana mempunyai sistem yang menjamin 

kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan 

pekerjaan atau mengoperasikan peralatan?” 
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Lampiran 21: Check list Penerapan SMK3 

No

. 

Elemen Butir Implementasi 

SMK3 PP 

No.50/2012 

Pelaksanaan Keterangan 

Ada Tidak 

Ada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemba

ngunan 

dan 

pemeli

haraan 

komitm

en 

(Kriteria 1.1.1) 

“Kebijakan K3 

yang tertulis,      

bertanggal, 

ditandatangani         

oleh pengusaha 

atau pengurus 

secara jelas 

menyatakan 

 tujuan dan sasaran 

K3 serta komitmen  

terhadappeningkat

an K3”. 

   

(Kriteria 1.1.3) 

“Mengkomunikasi

kan kebijakan K3 

kepada seluruh 

tenaga kerja tamu, 

kontraktor, 

pelanggan, dan 

pemasok dengan 

tata cara yang 

tepat”. 

 

 

  

(Kriteria 1.2.2) “, 

„‟penunjukan pena 

nggungjwab K3 ha 

rus ada dokumen 

yang mengidentif 

ikasi penunjukan 

penanggung jawab 

K3 yang telah di 

sah kan, dokumen 

Penunjuk K3”. 

 

 

 

 

 

 

(Kriteria 1.2.4) 

“Pengusaha atau 

pengurus bertang 

gung jawab penuh 

untuk menjamin 

pelakasanaan 

SMK3”. 
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Lanjutan (lampiran 21) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 1.4.3) 

“Perusahaan telah 

membentuk P2K3 

sesuai dengan 

peraturan 

Perundang-

undangan”. 

  

 

 

  (Kriteria 1.4.4) 

“Ketua P2K3 adalah 

pimpinan puncak 

atau pengurus”. 

  

 

 

 

 

(Kriteria 1.4.5) 

“Sekretaris P2K3 

adalah ahli K3 

sesuai peraturan 

Perundangan”. 

  

 

 

 

 

(Kriteria 1.4.6) 

“P2K3 menitikber 

atkan kegiatan pada 

pengembangan 

kebijakan dan 

prosedur mengen 

dalikan resiko”. 

  

 

 

 

 

 

 

(Kriteria 1.4.7) 

“Susunan pengurus 

P2K3 di dokumen 

tasi kan dan di info 

rmasikan kepada 

tenaga kerja”. 

  

 

 

 

 

 

(Kriteria 1.4.8) 

“Perusahaan Telah 

mengadakan  Perte 

muan secara terat ur 

dan hasilnya  

di sebarluaskan di  

tempat kerja”. 
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Lanjutan (lampiran 21)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 1.4.9) 

“P2K3 melaporkan 

kegiatanya  secara 

teratur sesuai deng 

an  peraturan 

perundangan”. 

  

 

 

 

 

 

2. Pembuatan 

dan 

dokumentasi 

rencana K3 

(Kriteria 2.1.1) 

“Terdapat prosedur 

terdokumentasi 

untuk identifikasi 

bahaya, penilaian 

dan pengendalian 

resiko K3”. 

 

 

  

3. Pengendalian, 

perancangan, 

dan  

peninjauan 

kontrak 

(Kriteria 3.2.2) 

“Identifikasi bahaya 

dan penilai an risiko 

dilakukan pada 

tinjauan kon trak 

oleh petugas yang 

kompeten”. 

 

 

  

4. Pengendalian 

dokumen 

(Kriteria 4.1.1) 

“Dokumen K3 

mempunyai        

identifikasi status, 

wewenang, tanggal 

pengeluaran dan            

tanggal modifikasi”. 

 

 

  

5. Pembelian 

dan 

pengendalian 

produk 

(Kriteria 5.1.2) 

“Spesifikasi 

pembelian untuk 

Setiap sarana 

produksi, zat kimia 

Atau jasa harus di 

lengkapi Spesifikasi 

yang sesuai dengan  

persyaratan  

Perundangan dan 

Standar K3”. 
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Lanjutan (lampiran 21) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 5.2.1) 

“Barang dan 

 jasa yang dibeli 

diperiksa 

kesesuaianya dengan  

spesifikasi 

pembelian”. 

 

 

  

6. 

. 

Keamanan 

bekerja 

berdasarkan 

SMK3 

(Kriteria 6.1.1) 

“Petugas yang 

kompeten telah 

mengidentifikasi 

bahaya, menilai dan 

mengendalikan risiko 

yang  

timbul dari  

suatu proses 

 kerja”. 

 

 

  

(Kriteria 6.1.5) 

“Terdapat sistem izin 

kerja  

untuk tugas berisiko 

tinggi”. 

  

 

 

(Kriteria 6.1.6) 

“APD disediakan 

sesuai kebutuhan dan 

digunakan secara 

benar  

serta selalu dipelihara 

dalam kondisi 

layak pakai”. 

 

 

  

(Kriteria 6.1.7) 

“APD yang digunakan 

dipasti kan  telah 

dinyata kan layak 

pakai  

sesuai dengan 

standar”. 
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Lanjutan (lampiran 21) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.2.1) 

“Dilakukan 

pengawasan 

 untuk menjamin 

bahwa setiap 

pekerjaan 

dilaksanakan 

dengan aman  

dan mengikuti 

prosedur dan 

petunjuk kerja 

yang telah 

ditentukan”. 

 

 

  

  (Kriteria 6.4.2) 

“Terdapat 

pengendalian 

 atas daerah  

atau tempat dengan 

pembatasan izin 

masuk”. 

 

 

  

  (Kriteria 6.4.3) 

“Tersedianya 

fasilitas dan 

layanan di 

tempat kerja  

sesuai dengan 

standar dan 

pedoman teknis”. 

 

 

 

 

 

(Kriteria 6.4.4) 

“Rambu K3  

harus dipasang 

sesuai dengan 

standard  

dan pedoman 

teknis”. 
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Lanjutan (lampiran 21) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.5.2) 

“Semua catatan 

yang memuat data 

secara rinci dari 

kegiatan 

pemeriksaan, 

pemeliharaan, 

perbaikan dan 

perubahan yang 

dilakukan atas 

sarana dan 

peralatan produksi 

harus disimpan 

dan dipelihara”. 

 

 

  

(Kriteria 6.5.3) 

" Sarana dan 

peralatan produksi          

memiliki sertifikat 

yang masih 

berlaku sesuai 

dengan  

persyaratan 

peraturan 

Perundangan”. 

 

 

  

(Kriteria 6.5.7) 

“Terdapat sistem 

untuk penandaan         

bagi peralatan 

yang sudah tidak         

aman lagi untuk 

digunakan atau         

sudah tidak 

digunakan”. 

  

 

.  

(Kriteria 6.5.8) 

Dilakukan 

penerapan sistem               

penguncian 

pengoprasian lock 

out System untuk 

mencegah agar 

sarana produksi 

tidak dihidupkan 

sebelum saatnya”. 
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Lanjutan (lampiran 21) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 6.8.1) 
“Perusahaan telah 
mengevaluasi alat 
P3K dan 
menjamin bahwa 
sistem P3K yang 
ada memenuhi 
peraturan 
Perundangan, 
standar dan 
pedoman teknis.” 

 

 

  

7. Standar 

pemantauan 

(Kriteria 7.4.4) 
“Perusahaan 
menyediakan 
pelayanan 
kesehatan kerja 
sesuai peraturan   
perundangan”. 

  

 

 

8. Pelaporan 

dan 

perbaikan 

kekurangan 

(Kriteria 8.3.1) 
“Mempunyai 
prosedur 
pemeriksaan dan 
pengkajian 
kecelakaan kerja 
dan penyakit 
akibat kerja”. 

 

 

  

9. Pengelolaan 

material dan 

perpindahan 

(Kriteria 9.2.1) 
“Terdapat 
prosedur yang 
menjamin bahwa 
bahan disimpan 
dan dipindahkan 
dengan cara yang 
aman sesuai 
dengan peraturan 
Perundangan”. 

 

 

  

(Kriteria 9.2.3) 
“Terdapat 
prosedur yang 
menjamin bahwa 
bahan dibuang 
dengan cara yang 
aman sesuai 
dengan peraturan 
Perundangan”. 
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Lanjutan (lampiran 21) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (Kriteria 9.3.3) 

“Terdapat sistem 

untuk 

mengidentifikasi 

dan pemberian 

label secara jelas 

pada bahan kimia 

berbahaya”. 

 

 

 

 

 

  (Kriteria 9.3.4) 

“Terdapat rambu 

peringatan 

bahaya       

terpasang sesuai 

dengan 

persyaratan 

peraturan Perun 

dangan dan  

standar yang 

relevan”. 

 

 

 

 

 

  

10. Pengembanga

n keterampilan 

dan 

kemampuan 

(Kriteria 12.5.1) 

“Mempunyai 

sistem yang 

menjamin 

kepatuhan 

terhadap 

persyaratan 

lisensi atau 

kualifikasi sesuai 

dengan peraturan 

Perun dangan 

yang berla ku 

untuk melak 

sanakan tugas 

khusus, melaksa 

nakan pekerjaan 

atau mengoper 

asikan peralatan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 
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Lampiran 22: Penilaian Tingkat Penerapan SMK3 

 

Kategori 

Perusahaan 

Tingkat Pencapaian Penerapan 

0-59% 60-84% 85-100% 

Kategori Tingkat 

Awal 

(64 Kriteria) 

 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 

Kategori Tingkat 

Transisi 

(122 Kriteria) 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 

Kategori Tingkat 

Lanjutan 

(166 Kriteria) 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Kurang 

Tingkat Penilaian 

Penerapan Baik 

Tingkat Penilaian 

Penerapan 

Memuaskan 

 

Cara Penilaian Tingkat Penerapan SMK3 di perusahaan:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Jumlah Kriteria Penerapan di Perusahaan  

                                                                                                             × 100 

Jumlah kriteria Kategori Tingkat (Awal, Transisi, Lanjutan) 
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Lampiran 23: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 24: Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan  

                       kepada Kepala Kesbangpolinmas Kota Semarang 
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Lampiran 25: Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan  

                       kepada Direktur  PT Marimas Putera Kencana Semarang 
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Lampiran 26: Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpolinmas Kota Semarang 
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Lanjutan (lampiran 26) 
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Lampiran 27: Surat Keterangan Pelaksanaan Pengambilan Data dari PT. Marimas     

Putera Kencana Kota Semarang  
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Lampiran 28: Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Dokumentasi 1 

Rambu Keselamatan Kerja di Departemen Produksi 1 

 

 

Dokumentasi 2 

Ruang Kantor IPAL tampak dari depan 
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Lanjutan (lampiran 28) 

 

Dokumentasi 3 

Wawancara dengan informan: Manajer Quality System 

 
Dokumentasi 4 

Pencocokan dokumen K3 dengan Manajer Quality System 

  


