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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

EVALUASI PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA 

Data Umum 

1. Nama:........ 

2. Umur:........... 

3. Pendidikan:........... 

a. SD 

b. SLTP 

c. SLTA 

d. Akademi 

e. Sarjana 

Petunjuk Pengisian: 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian saudara untuk menjawab 

seluruh pertanyaan yang ada 

2. Berilah tanda√ pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan 

sebenarnya 

A. PENGETAHUAN 

1. Safety adalah sistem yang bertujuan menciptakan keselamatan di  

tempat kerja sebagai pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja. 

2. Kebijakan Safety adalah pernyataan perusahaan untuk 

melaksanakan keselamatan di perusahaan 

3. Yang menyususn kebijakan safety adalah tenaga kerja 

4. Tujuan perusahaan di bidang safety adalah tidak adanya kecelakaan 

di perusahaan  

5. Program yang disusun oleh departemen safety bertujuan mencegah 

kecelakaan kerja 

6. Alat pelindung diri bukan merupakan program departemen safety 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 
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7. Program departemen safety ditujukan kepada seluruh kepada 

seluruh tenaga kerja 

8. Mesin dan proses kerja yang ada di lingkungan kerja tidak dapat 

mengakibatkan kecelakaan dan penyakit 

9. Prosedur, peraturan dan pedoman kerja disusun adalah agar anda 

dapat bekerja dengan aman dan sehat 

10. Perbuatan tidak aman saat bekerja tidak dapat mengakibatkan 

kecelakaan kerja 

11. Tidak mengikuti prosedur kerja dapat mengakibatkan kecelakaan 

kerja 

12. Menggunakan alat pelindung diri bukanlah untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja 

13. Perusahaan menyediakan alat pelindung diri sebagai pencegahan 

kecelakan bagi tenaga kerja 

14. Prosedur kerja disusun oleh tenaga kerja sendiri 

15. Memakai alat pelindung diri dengan benar akan mencegah tenaga 

kerja mengalami kecelakaan 

16. Prosedur kerja sulit untuk dikerjakan karena tenaga kerja tidak 

mengerti cara mengerjakannya 

17. Manfaat bekerja sesuai prosedur kerja adalah menguntungkan 

perusahaan saja 

18. Menggunakan helmet dan sepatu safety adalah tindakan aman 

19. Supervisor adalah pengawas K3 

20. Supervisor wajib menggunakan alat pelindung diri 

B. SIKAP 

1. Pelaksanaan atau penerapan SMK3 atau safety perlu dilaksanakan di perusahaan ini 

a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju 

2. Bagi saya kebijakan safety tidak penting sebagai pencegahan 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju 

3. Alat pelindung diri disediakan sebagai pencegahan kecelakaan di tempat kerja 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju 

4. Alat pelindung diri tidak penting bagi tenaga kerja 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju 

5. Memenuhi prosedur kerja merupakan kewajiban setiap tenaga kerja 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 

B S 
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a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju 

6. Saya menggunakan alat pelindung diri karena diawasi oleh supervisor 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju 

7. Bagi saya bekerja sesuai dengan prosedur tidak penting 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju 

8. Bagi saya bekerja sambil berbicara dan merokok adalah tidak baik 

a. Sangat setuju  b. Setuju  c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju 

C. TINDAKAN 

1. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan K3? 

a. Ya    b. Tidak 

2. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja karena tidak memakai alat 

pelindung diri? 

a. Ya    b. Tidak 

jika pernah,  kapan:......... 

      dimana:.......... 

      berapa kali:............ 

3. Apakah anda selalu memakai Alat Pelindung Diri dalam bekerja? 

a. Ya    b. Tidak 

4. Apakah anda selalu bekerja mematuhi prosedur kerja? 

a. Ya    b. Tidak 

5. Apakah anda memakai alat pelindung diri apabila diawasi? 

a. Ya    b. Tidak 

6. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan karena tidak berhati-hati dalam 

bekerja? 

a. Ya    b. Tidak 

7. Apakah anda selalu memakai alat pelindung diri di workshop? 

a. Ya    b. Tidak 

8. Apakah anda mengetahui adanya sanksi bagi pekerja yang tidak mematuhi 

peraturan K3? 

a. Ya    b. Tidak 

9. Apakah anda pernah dikenai sanksi akibat tidak mematuhi peraturan K3?  

a. Ya    b. Tidak 

jika pernah, berapa kali:.......... 

      sanksi yang diterima berupa:............ 
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LAMPIRAN 2 

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA 

1. Mengacu kepada peraturan apakah SMK3 yang dimiliki oleh perusahaan? 

Perusahaan PT.Tatamulia Nusantara Indah melaksanakan sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai OHSAS 18001:1999. 

2. Apakah biaya untuk penerapan K3 pada proyek masuk pada anggaran biaya 

proyek? 

Biaya penerapan K3 pada tiap-tiap proyek PT. Tata selalu dimasukan ke dalam RAB. 

Hal ini termasuk biaya pendaftaran tenaga kerja ke dalam program JAMSOSTEK. 

Jika pada RAB awal tidak tercantum biaya K3, maka pihak PT.Tata akan berbicara 

dengan owner agar biaya K3 tetap di ikut sertakan ke dalam RAB.  

 

3. Apakah terdapat tujuan serta komitmen perusahaan dalam penerapan SMK3 

yang jelas secara tertulis di proyek?  

PT. Tata memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bangunan gedung dan 

industri dengan biaya kompetitif, zero fatal accident, tepat waktu, sesuai dengan 

persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. 

PT. Tata pun memiliki 3 tujuan utama dalam penerapan SMK3 pada proyek, yaitu: 

a. Menjamin keselamatan pekerja dan orang lain di tempat kerja 

b. Menjamin semua sumber produksi dipakai secara aman dan efisien 

c. Menjamin proses produksi berjalan lancar   

4. Apakah setiap awal proyek dialakukan initial review untuk mengetahui resiko 

yang kemungkinan terjadi untuk digunakan sebagai acuan pembentukan 

peraturan dan kebijakan K3 pada proyek nantinya? 

PT. Tata menetapkan 4 faktor utama dalam penyebab kecelakaan, yaitu: 

a. Faktor manusia 

b. Faktor konstruksi 

c. Faktor alat kerja 

d. Faktor lingkungan 

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat ke empat faktor tersebut maka dibentuk 

lah safety team yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua 

standar-standar prosedur pada proyek. Tiap-tiap anggotanya memiliki pengetahuan 

akan K3 yang didapat melalui berbagai pelatihan di luar pelatihan K3 yang diadakan 
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perusahaan. Untuk penanganan keadaan darurat yang terjadi di proyek maka dibentuk 

pula tim tanggap darurat yang merupakan bagian dari safety team. Tim ini tidak hanya 

diharuskan memiliki pengetahuan akan K3 yang baik, namun juga diharuskan 

memiliki kemampuan untuk mengatasi tiap-tiap keadaan darurat yang akan terjadi.  

Penentuan titik-titik yang dianggap berbahaya di area proyek pun dilakukan beserta 

proses pencegahan maupun penanggulangannya. Titik-titik ini kemudian dicantumkan 

pada site K3 yang tertera di sekitar area proyek.  Dalam penentuan titik ini pun 

ditentukan pula jalur evakuasi dan titik bertemu jika terjadi keadaan darurat. 

Peraturan-peraturan pun dibuat dengan tujuan terciptanya kondisi kerja yang aman 

dan sehat. Sanksi dan denda pun diberlakukan dengan tujuan efek jera dapat dicapai 

bagi pelanggar peraturan. Semua penjelasan mengenai K3, peraturan beserta denda 

terdapat pada Keputusan Project Manager Tentang K3 

Pada penggunaan alat berat seperti Tower Crane setiap alat selalu dites dan 

didaftarkan kepada Depnaker, operator yang mengoperasikannya pun diwajibkan 

memiliki Surat Ijin Operasi (SIO). Sedangkan alat yang bersifat hand tool dilakukan 

pemeriksaan kondisi oleh bagian mekanik sebelum diserahkan kepada tenaga kerja. 

5. Apakah kebijakan-kebijakan yang diterapkan perusahaan mencakup kepada 

kebijakan kesehatan? 

PT Tata memiliki kebijakan jika terjadi sakit akibat kerja maka itu merupakan 

tanggung jawab perusahaan. Sebagai contoh jika terdapat pekerjaan di area terbuka 

saat cuaca buruk maka pekerja diproteksi semisal diberikan jas hujan. Dan jika 

setelahnya pekerja mengalami sakit maka segala proses hingga penyembuhan 

merupakan tanggung jawab perusahaan.  

Dalam hal jam kerja PT. Tata memilki jam kerja selama 8 jam, namun pada 

pelaksanaannya pekerja bekerja melewati jam kerja dengan alasan finansial. Untuk 

mencegah terjadinya keletihan maka perusahaan memberikan kebijakan bagi tenaga 

kerja yang bekerja melewati jam kerja untuk datang terlambat keesokan harinya, 

bahkan jika tenaga kerja bekerja hingga jauh melewati jam kerja maka diizinkan 

untuk tidak masuk keesokan harinya agar memilki waktu untuk memulihkan diri.   

6. Apakah diadakan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam proyek tersebut? 

Sampai tingkat apakah pelatihan tersebut diberikan? 
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Pelatihan mengenai K3 selalu dilakukan pada awal proyek atau masa induksitenaga 

kerja. Tiap-tiap tenaga kerja diberi pelatihan awal mengenai pengetahuan K3, 

prosedur kerja yang aman, serta penyetujuan mereka untuk mengikuti seluruh bentuk 

peraturan yang berlaku. Sedangkan pada sub contractor yang ikut terlibat dalam 

proyek penjelasan dilakukan saat kick off meeting yang diikuti oleh project manager, 

site manager, safety supervisor, non sub contarctor dan sub contractor. 

7.  Siapa saja yang terlibat pada pembentukan peraturan dan kebijakan pada 

tingkatan proyek? 

Peraturan dan kebijakan telah ditentukan sebelumnya oleh project manager, namun 

selama proyek berlangsung masukan dari tenaga kerja di ikutsertakan sebagai bahan 

evaluasi agar dapat terbentuknya peraturan dan kebijakan baru yang akan membuat 

situasi dan kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi semua yang terlibat. 

8. Apakah dilakukan pengawasan secara berkala saat proyek berlangsung? 

Apakah terdapat dokumentasi atas hasil pengawasan tersebut? 

Pengawasan berkala merupakan salah satu dari program safety team yang dilakukan. 

Program safety team yang berlaku antara lain: 

a. Safety morning 

b. Inspeksi K3 

c. Safety patrol 

d. Rapat K3 

Semua kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan K3 pada 

proyek dan jika terdapat pelanggaran akan dimasukan dalam laporan ketidak sesuaian. 

Semua kegiatan ini di dokumentasikan dan di lampirkan dalam laporan bulanan.  

9. Saat proyek selesai apakah dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang atas 

penerapan SMK3 di proyek? 

Pada tahap proyek evaluasi dan tinjauan dilakukan setiap saat tidak hanya akhir saja 

melalui kegiatan safety team sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

10. Apakah SMK3 perusahaan pernah diaudit oleh badan manapun? Apakah 

terdapat sertifikat yang menunjukan hasil audit tersebut? 

PT. Tata telah diaudit oleh badan audit WQA. Setelah audit dilakukan peninjauan 

ulang ke lokasi proyek terus dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan segala 

macam bentuk penerapan K3 tetap sesuai dengan laporan awal. 
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LAMPIRAN 3 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER 
 

A. PENGETAHUAN 

No Pertanyaan 

Safety Team Tenaga Kerja 

B S B S 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

1 

Safety adalah sistem yang bertujuan 

menciptakan keselamatan di  tempat 

kerja sebagai pencegahan kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja. 

10 0 17 2 

2 
Kebijakan Safety adalah pernyataan 

perusahaan untuk melaksanakan 

keselamatan di perusahaan 

8 2 17 2 

3 
Yang menyusun kebijakan safety 

adalah tenaga kerja 
3 7 16 3 

4 
Tujuan perusahaan di bidang safety 

adalah tidak adanya kecelakaan di 

perusahaan  

9 1 16 3 

5 
Program yang disusun oleh departemen 

safety bertujuan mencegah kecelakaan 

kerja 

10 0 17 2 

6 
Alat pelindung diri bukan merupakan 

program departemen safety 
0 10 9 10 

7 
Program departemen safety ditujukan 

kepada seluruh kepada seluruh tenaga 

kerja 

10 0 16 3 

8 

Mesin dan proses kerja yang ada di 

lingkungan kerja tidak dapat 

mengakibatkan kecelakaan dan 

penyakit 

0 10 12 7 

9 
Prosedur, peraturan dan pedoman kerja 

disusun adalah agar anda dapat bekerja 

dengan aman dan sehat 

10 0 16 3 

10 
Perbuatan tidak aman saat bekerja 

tidak dapat mengakibatkan kecelakaan 

kerja 

1 9 10 9 

11 
Tidak mengikuti prosedur kerja dapat 

mengakibatkan kecelakaan kerja 
9 1 14 5 

12 
Menggunakan alat pelindung diri 

bukanlah untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja 

0 10 12 7 

13 
Perusahaan menyediakan alat 

pelindung diri sebagai pencegahan 

kecelakan bagi tenaga kerja 

10 0 15 4 

14 
Prosedur kerja disusun oleh tenaga 

kerja sendiri 
1 9 14 5 

15 Memakai alat pelindung diri dengan 10 0 11 8 
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benar akan mencegah tenaga kerja 

mengalami kecelakaan 

16 
Prosedur kerja sulit untuk dikerjakan 

karena tenaga kerja tidak mengerti cara 

mengerjakannya 

4 6 14 5 

17 
Manfaat bekerja sesuai prosedur kerja 

adalah menguntungkan perusahaan saja 
1 9 6 13 

18 
Menggunakan helmet dan sepatu safety 

adalah tindakan aman 
10 0 17 2 

19 Supervisor adalah pengawas K3 8 2 12 7 

20 
Supervisor wajib menggunakan alat 

pelindung diri 
10 0 15 4 

 
 

B. SIKAP 

 SAFETY TEAM 

No Pertanyaan 

S. Setuju Setuju Tidak 
Setuju 

S. Tidak 
Setuju 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

1 
Pelaksanaan atau penerapan 

SMK3 atau safety perlu 

dilaksanakan di perusahaan ini 

6 1 3 0 

2 
Bagi saya kebijakan safety tidak 

penting sebagai pencegahan 
0 0 5 5 

3 
Alat Pelindung Diri disediakan 

sebagai pencegahan kecelakaan 

di tempat kerja 

8 2 0 0 

4 
Alat pelindung Diri tidak penting 

bagi tenaga kerja 
0 0 7 3 

5 
Memenuhi prosedur kerja 

merupakan kewajiban setiap 

tenaga kerja 

9 1 0 0 

6 
Saya menggunakan alat 

pelindung diri karena diawasi 

oleh supervisor 

0 0 8 2 

7 
Bagi saya bekerja sesuai dengan 

prosedur tidak penting 
0 0 6 4 

8 
Bagi saya bekerja sambil 

berbicara dan merokok adalah 

tidak baik  

6 3 1 0 
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 TENAGA KERJA 

No Pertanyaan 

S. Setuju Setuju Tidak 
Setuju 

S. Tidak 
Setuju 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

1 
Pelaksanaan atau penerapan 

SMK3 atau safety perlu 

dilaksanakan di perusahaan ini 

13 4 1 1 

2 
Bagi saya kebijakan safety tidak 

penting sebagai pencegahan 
1 4 5 9 

3 
Alat Pelindung Diri disediakan 

sebagai pencegahan kecelakaan 

di tempat kerja 

13 5 0 1 

4 
Alat pelindung Diri tidak penting 

bagi tenaga kerja 
3 2 6 8 

5 
Memenuhi prosedur kerja 

merupakan kewajiban setiap 

tenaga kerja 

12 5 0 2 

6 
Saya menggunakan alat 

pelindung diri karena diawasi 

oleh supervisor 

9 5 4 1 

7 
Bagi saya bekerja sesuai dengan 

prosedur tidak penting 
3 2 6 8 

8 
Bagi saya bekerja sambil 

berbicara dan merokok adalah 

tidak baik  

4 6 4 5 

 
 

C. TINDAKAN 

No Pertanyaan 
YA TIDAK 

Jumlah 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

1 Apakah anda pernah mengikuti pelatihan K3? 12 7 

2 
Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja 

karena tidak memakai alat pelindung diri? 
6 13 

3 
Apakah anda selalu memakai Alat Pelindung Diri 

dalam bekerja? 
18 1 

4 Apakah anda selalu bekerja mematuhi prosedur kerja? 19 0 

5 
Apakah anda memakai alat pelindung diri apabila 

diawasi? 
11 8 

6 
Apakah anda pernah mengalami kecelakaan karena 

tidak berhati-hati dalam bekerja? 
8 11 

7 
Apakah anda selalu memakai alat pelindung diri di 

workshop? 
11 8 

8 
Apakah anda mengetahui adanya sanksi bagi pekerja 

yang tidak mematuhi peraturan K3? 
18 1 

9 
Apakah anda pernah dikenai sanksi akibat tidak 

mematuhi peraturan K3?  
6 13 
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LAMPIRAN 4 
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LAMPIRAN 5 

Laporan Bulanan K3 
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SAFETY MORNING  TGL 6 JULI 2010 ( Proyek R.S. Limijati – Bdg ) 

Tema Pengarahan K3 : Maksud dan tujuan K3 

Safety Morning Dipimpin Oleh : Safety Supervisor 

Diikuti Oleh  : Staff dan harian Tatamulia 

                          Staff dan pekerja PT. Hen jaya 

                          Pekerja Putra Saluyu 

    Pekerja mandor besi dan pekerja cor 
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SAFETY PATROL / CONTROL BULAN JULI 2010 ( Proyek R.S. Limijati – Bdg ) 

Monitoring aktivitas pekerja,  yang harus selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

dalam kesehariannya, guna terciptanya kondisi kerja yang AMAN dan tidak berbahaya 
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LAMPIRAN 6 
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