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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Setelah menyelesaikan observasi tugas akhir ini, saya dapat menyimpulkan 

berdasarkan tujuan observasi dan pengolahan data bahwa : 

1. Penerapan K3 di proyek Gateway Pasteur Apartement Bandung baik, 

karena pada 84,81% di proyek ini mengikuti prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan Undang-Undang serta dari hasil wawancara tukang mengenai 

simbol K3 didapat: 

a.  Tukang yang hanya mengetahui simbol-simbol mengenai K3 yaitu 

antara 0%-66%. 

b. Tukang yang menjalankan namun tidak tahu maksudnya yaitu antara 

0%-50%. 

c. Tukang yang menjalankan dan mengerti maksud dari simbol-simbol 

mengenai K3 yaitu antara 0%-100%. 

 Para pekerja yang menuruti semua peraturan yang diberlakukan di proyek 

tersebut karena pengawasan dari site engineer yang tegas. Jaminan sosial 

untuk semua pekerja pada proyek ini menggunakan JAMSOSTEK, namun 

pekerja dilindungi oleh jaminan tersebut bila terjadi kecelakaan yang 

mengharuskan pekerja dirawat inap. 

2.  Manajemen K3 di proyek Gateway Pasteur Apartement Bandung  

mengikuti prosedur – prosedur penerapan K3. 

3. Untuk rincian biaya mengenai K3 proyek sebesar Rp 313,471,196 .dengan 

menggunakan 0,146% dari biaya keseluruhan proyek. 

 Hasil pengolahan data diatas dapat disimpulkan kembali bahwa para pekerja 

mengikuti penerapan K3 ini cukup baik serta memiliki manajemen K3 yang baik. 
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5.2 Saran 

 

Agar penerapan K3 di proyek Gateway Pasteur Apartement Bandung ini 

lebih baik maka penulis menyarankan:   

1. Sebaiknya sebelum proyek dimulai dilakukan pemilihan sumber daya 

sehingga dapat tersaring pekerja yang memiliki produktivitas yang bagus 

dan tidak.  

2. Sebaiknya para pekerja diberi pelatihan dan pengarahan lebih khusus 

untuk kewajiban dalam menerapkan K3, namun para pekerja pun dapat 

menyadari pentingnya penerapan K3 sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya kecelakaan. 

3. Sebaiknya untuk pengawasan pekerja lebih diperketat karena masih saja 

ada pekerja yang memakai baju atau celana yang longgar dan rambut yang 

panjang sehingga berbahaya bagi dirinya sendiri. 

4. Sebaiknya penyedia jasa menyediakan alat pelindung diri yang terjaga 

keamanannya. 

5. Sebaiknya kesadaran dari setiap pekerja harus lebih diperhatikan, sehingga 

pekerja mengikuti prosedur – prosedur  yang harus diikuti oleh pekerja. 


