
 

 

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok tahun 2017 adalah menganalisis 

komponen input, komponen proses dan output sebagai berikut: 

6.1.1 Komponen Input 

Komponen input meliputi : 

1. Kebijakan 

PT. Tirta Investama Solok belum menerapkan SMK3 sesuai dengan PP RI No. 50 

tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Disamping itu, K3 di PT. Tirta Investama 

Solok menerapkan sistem safety WISE yang merupakan aturan dari manajemen 

pusat (Danone). 

2. Tenaga 

PT. Tirta Investama Solok telah memiliki pekerja bagian K3 yang berkompetensi 

sebagai Ahli K3 Umum (AK3U) sebanyak 2 orang dengan jumlah total tenaga kerja 

sebanyak 142 orang. 

3. Dana 

PT. Tirta Investama Solok memiliki dana yang dianggarkan untuk kebutuhan K3 

oleh manajemen pusat dan dikelola oleh manajamen lokal yang telah mencukupi 

bahkan melebihi kebutuhan K3 di perusahaan. 

4. Sarana 

PT. Tirta Investama Solok memiliki sarana K3 berupa APD yang memadai, 

pelatihan K3 yang rutin dan pengadaan rambu peringatan tanda bahaya. Namun, 

dalam pengadaan sarana K3 ini, ditemukan bahwa lemari khusus penyimpanan APD 



 

 

telah penuh dengan APD. Jikalau ada APD tambahan, maka tidak bisa disimpan di 

lemari tersebut. 

 

6.1.2 Komponen Proses 

Komponen proses meliputi : 

1. Penetapan komitmen dan kebijakan K3 

PT. Tirta Investama Solok telah menetapkan komitmen dan kebijakan K3 dengan 

sangat baik berdasarkan aturan K3 yang ada di perusahaan. 

2. Perencanaan K3 

Perencanaan K3 di PT. Tirta Investama telah berjalan dengan baik.  

3. Penerapan K3 

Dalam penerapan K3 masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai 

instruksi kerja dan tindakan yang diambil perusahaan bersifat sangat disiplin dalam 

menjalankan peraturan, dengan memberikan teguran secara kekeluargaan atau 

bahkan sanksi bagi siapa saja yang melanggar. 

4.   Pemantauan K3 

Pemantauan K3 di PT. Tirta Investama telah berjalan dengan baik. 

5.   Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 

Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di PT. Tirta Investama telah berjalan dengan 

baik. 

6.1.3 Output 

Secara umum, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Tirta 

Investama Solok telah berjalan dengan baik yang pada beberapa elemen dari 

penerapan sistem K3 di perusahaan telah sesuai dengan PP RI No 50 tahun 2012 

tentang Penerapan SMK3. 



 

 

6.2 Saran 

Saran dari hasil penelitian Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

PT. Tirta Investama (Aqua) Solok tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

1. PT. Tirta Investama Solok supaya melakukan penyesuaian SMK3 dengan 

memperhatikan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan K3 secara 

berkesinambungan. 

2. PT. Tirta Investama Solok mengadakan penambahan sarana K3 pada komponen input 

yaitu penambahan lemari baru khusus penyimpanan Alat Pelindung Diri (APD). 

3. PT. Tirta Investama Solok lebih konsisten dalam menerapkan K3 dan mengajak 

pekerja untuk mematuhi aturan K3 seperti penggunaan APD sesuai dengan instruksi 

kerja hingga pekerja menyadari pentingnya budaya safety bagi diri mereka sendiri, 

keluarga dan pihak perusahaan. 


