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Abstraksi :
Masalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja yang bekerja
disuatu perusahaan adalah merupakan suatu masalah yang perlu ditangani secara
serius oleh pihak manajemen perusahaan, karena selain menyangkut masalah
keselamatan jiwa seseorang, masalah tersebut juga akan menimbulkan berbagai
kerugian baik terhadap perusahaan maupun terhadap pekerja itu sendiri. PT.
Sanggar Sarana Baja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang
fabrikasi baja, dimana hampir seluruh kegiatan prosesnya menggunakan alat-alat
berat dan berbahaya. Perusahaan seperti ini tentu saja memiliki resiko
kecelakaan yang sangat tinggi bagi para pekerjanya. Sesuai dengan hal diatas
maka laporan kerja praktek ini adalah bertujuan untuk meneliti seberapa jauh
usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan program
kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerjanya khususnya di area
divisi fabrikasi, dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecelakaan yang
terjadi tiap bulannya berdasarkan perhitungan statistik, serta untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ilmiah ini
adalah metode studi pustaka, meliputi rujukan-rujukan dari berbagai buku, baik
yang didapat dari perpustakaan, perusahaan, maupun dari sumber lainnya yang
berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas guna memperoleh data
dan informasi yang dibutuhkan. Dan metode lainnya yang digunakan adalah
metode studi lapangan, yang meliputi pengamatan dan peninjauan secara
langsung terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung, maupun dengan
melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait. Disamping penerapan
peraturan dan pemakaian alat pelindung diri (APD), usaha-usaha lainnya yang
telah dilakukan selama ini oleh PT. Sanggar Sarana Baja dalam mengurangi
jumlah kecelakaan kerja yang terjadi, khususnya untuk area fabrikasi adalah
dengan menerapkan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), bagi para
pekerja yang bekerja di area fabrikasi. Program tersebut telah cukup baik dan

berhasil dalam mengurangi jumlah kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dari
semakin menurunnya tingkat jumlah kecelakaan kerja yang terjadi tiap
tahunnya. Sedangkan penanggulangan terhadap resiko terjadinya bahaya
kesehatan bagi para karyawan yang bekerja di area pabrik, adalah melalui
pemakaian alat pelindung diri yang baik sesuai dengan standar dan prosedur
yang berlaku.

