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5. Bapak Saumal Hamdani selaku Kepala Supervisor di PT.MegaPower Makmur Tbk.

6. Keseluruhan Staf dan Karyawan PT.MegaPower Makmur Tbk yang telah sangat

membantu selama melaksanakan kerjaPraktek.



ii

7. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan,

kesabaran serta dukungan moral maupun materi yang telah diberikan selama
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi yang pesat sekarang ini,

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangann tersebut.

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari

sumber daya manusia merupakan modal utama dalam suatu-usaha, maka kualitas

tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi, perusahan atau instansi

diharapkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk lebih mengenal

dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa/i yang ingin mengadakan kegiatan

kerja praktek.

Mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan dibawah

naungan Jurusan Teknik Mesin, selain harus berkompetensi didunia kampus,

mahasiswa/i juga harus berkompetensi didunia industri dan terhadap masyarakat.

Sebagaimana dimaksud dalam Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu,

Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kerja praktek adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada dunia kerja nyata

yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika

pekerjaan. Khususnya pada disiplin ilmu yang telah di pelajari selama mengikuti

perkuliahan. Dalam  dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek

merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

Untuk itu, Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan setiap mahasiswa/i nya

untuk melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah atau perusahaan swasta

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan

Sarjana Terapan Politeknik Negeri Bengkalis.
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Oleh sebab itu di dalam  Kerja Praktek (KP) mahasiswa dapat melatih diri

sebagai tenaga kerja prefesional dan memiliki keterampilan keahlian dan

kehandalan dalam bekerja di dunia industri.

1.2 Waktu dan Tempat

Kegiatan magang di mulai tanggal 02 november s/d 30 januari 2021. Dengan

aktivitas kerja dilaksanakan pada hari senin s/d jum`at kerja mulai pukul 08.00

16.00, Tempat prakek dilaksanakan di PT Mega Power Makmur pangkalan batang.

1.3 Tujuan Pelaksanaan Magang Industri

1.3.1  Umum

Setelah melakukan Kerja Praktek (KP)  industri mahasiswamempunyai

bekal keterampilan dan pengetahuan pada kompetensikeahliannya masing masing

untuk siap menghadapi dunia kerja disiplin tinggi.

1.3.2  Khusus

1. Membekali mahasiswa dengan pengalaman yang sebenarnya di dunia

indutri dalam rangka penyusuaian diri terhadap dunia kerja dan

masyarakat

2. Memantapkan keterampilan mahasiswa di peroleh dari sekolah

3. Mampu menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan

4. Mampu mengatasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang

timbul di lapangan dengan menggunakan ilmu yang dimiliki.

5. Melatih beradaptasi dengan lingkungan industri dan dunia usaha

melalui keikutsertaan dalam disiplin kerja dan mematuhi peraturan

yang telah ditetapkan oleh industri.

6. Dapat memberikan sumbangan pikiran pada perusahaan atas segala

sesuatu yang mungkin dirasa kurang.

7. Sebagai persiapan untuk terjun langsung ke industri dan mengamati

mutu di perusahaan.

8. Membuat laporan kerja praktek dengan format yang bena
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1.4 Manfaat Magang Industri

Magang Industri bermanfaat dalam memberikan bekal terhadapmahasiswa

tentang apa yang perlu mereka miliki nantinya kalau ingin terjun ke dunia industri.

Mahasiswa yang sukses dalam Magang Industri lebih mudah beradaptasi dengan

dunia kerja karena mereka diasumsikan telah memahami kebutuhan industri yang

diharapkan dari mereka sebagai calon kerja. Melalui kegiatan Magang Industri

maka pihak industri akan dapat melakukan observasi secara lebih baik terhadap

calon pekerja, baik dari segi kemampuan kerja ( keterampilan, pengetahuan dan

sikap ) dalam waktu yang relatif cukup panjang yaitu selama mahasiswa

melaksanakan kegiatan Magang Industri.
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BAB II

DESKRIPSI PT. MEGAPOWER MAKMUR Tbk

2.1 Sejarah Singkat PT.MegaPower Makmur Tbk

Gambar 2.1 PT.MegaPower Makmur Tbk

Kantor pusat : Komplek Galeri Niaga Mediterania 2 Blok M8 I&J, Jl. Pantai Indah

Utara II, Kel.Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14460

Megapower Makmur Tbk (MPOW) didirikan pada tanggal 01 Agustus 2007.

Kantor pusat  Megapower Makmur Rbk berlokasi di komplek Galeri Niaga

Mediterania 2 Blok M8 1-J, Jln. Pantai Indah Utara II, Kel. Kapuk Muara, Kec.

Penjaringan, Jakarta Utara 14460- Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham  Megapower Makmur

Tbk, yaitu: Bina Puri Power Sdn. Bhd(56,00%), Kang Jimmi(8,40%) dan Low Soon

Heng (5,60%).
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Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MPOW

adalah bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik. Saat ini, MPOW telah

memiliki 8 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit

Listrik Tenaga Mikrohido (PLTMH) yaitu PLTD Toboali 1 (7*800Kw) Mentok

(6*800Kw),Bengkalis (8*800Kw)Toboali 2 (8*800kW) , Selat

Panjang (4*800 kW),Siak (13*800kW), Sungai Apit (7*800Kw) dan PLTMH

Banteng (2*2250kW).

Pada Tanggal 16 Juni 2017, MPOW memperoleh pernyataan efektif dari

otoritas jasa keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran Umum perdana Saham

MPOW kepada masyarakat sebanyak 245.100.000 saham dengan nilai nominal Rp

100,-per saham dengan harga penawaran Rp 200,-per saham.saham-saham tersebut

dicatatkan pada bursa efek Indonesia pada tanggal 05 Juli 2017.

2.2  Visi dan Misi  PT.MegaPower Makmur Tbk

2.2.1 “Visi / Vision

Menjadikan Perseroan Publik dengan kenerja yang sehat, dengan

standart internasional dan ramah lingkungan.

2.2.2 Misi/ Mision”

Melakukan bisnis di bidang pembangkit tenaga listrik dan melakukan

pengembangan usaha yang ramah lingkungan untuk memastikan kelanjutan dan

pengembangan usaha Perseroan untuk jangka panjang.

2.2.3 Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan Perseroan berdasarkan anggaran dasar meliputi

pembangkitan tenaga listrik skala kecil, distribusi tenaga listrik, jasa pemasangan

instalasi tenaga listrik dan jasa pemeliharaan dan pengoprasian instalasi tenaga

listrik. Kegiatan usaha yang dilakukan sepanjang tahun 2019 adalah Pembangkitan

tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang
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menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi seperti tenaga

air (hidroelektrik), batubara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi

yang dapat diperbaharui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal),

tenaga nuklir dan lain-lain.

2.3   Jejak Langkah  Perseroan

(2007)

Pendirian Perseroan dengan nama PT Megapower Makmur.

(2008)

Bergerak di bidang.

(2010)

Pada awal tahun, Perseroan memperoleh kontrak PLTD pertama dalam

lingkup jual beli listrik dengan PT Perseroan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN”)

di lokasi Toboali dan Muntok, dengan kapasitas daya masing-masing 4 x 800 kW.

Pada akhir tahun, Perseroan diakuisisi oleh Bina Puri Power

(2012)

Perseroan melakukan ekspansi dengan menandatangani Perjanjian Pembelian

Tenaga Listrik (PPTL) dengan PT PLN Wilayah Sulselrabar untuk penyediaan

listrik tenaga air (PLTM Bantaeng-1) di lokasi Bantaeng dengan

(2016)

LTM Bantaeng-1 mulai beroperasi pada bulan Juni. Perseroan telah memiliki 8

(delapan) lokasi PLTD dan 1 (satu) lokasi PLTM

(2017)

Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham kepada publik dan resmi

menjadi. listing company pada tanggal 5 juli 2017 dengan
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(2018)

PT Megapower Makmur Tbk berkomitmen dalam bisnis pembangkitan tenaga

listrik dengan melakukan berbagai ekspansi bidang pembangkitan tenaga listrik

energi baru dan terbarukan (renewable energy) seperti minihydro, energi surya,

angin, biomass dan semacamnya demi

(2019)

Perseroan memiliki historikal yang baik untuk bertumbuh dengan memanfaatkan

peluang yang ada di sektor ketenagalistrikan nasional, dimana Perseroan unggul

dalam kemampuan operasional dengan rekam jejak pemeliharaan yang kuatkode

saham MPOW & Oversubscribe 249x.

2.4.     Struktur organisasi dan tenaga kerja

Organisasi adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih yang bekerjasama

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah gambaran diri

organisasi atau susunan pengurus dalam organisasi berdasarkan kedudukan atau

jabatan masing-masing yang disusun berbentuk seperti bagan. Pembagian tugas

bertujuan agar kegiatan perusahaan dapat terkoordinasi ke satu arah sesuai dengan

tanggung jawab, juga mempermudah pelaksanaannya sehingga tujuan perusahaan

mudah tercapai. Pembentukan struktur organisasi atau instansi adalah dengan

memperhatikan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan.
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2.5 Struktur Organisasi Perseroan
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2.6   Struktur Kepemilikan Perseroan
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2.7   Profil Direksi

1. KANG JIMMI

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama

Perseroan sejak tahun 2007. Beliau juga sebagai pendiri PT Jaya Power Makmur

sejak tahun 2010. Memperoleh gelar sarjana Teknik Informatika dari Universitas

Bina Nusantara pada tahun 2002. Beliau diangkat pertama kali menjadi Direktur

Utama Perseroan pada tahun 2007 sebagaimana dicantumkan dalam Akta 05/2007

yang dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 1

Agustus 2007. Beliau diangkat kembali menjadi Direktur Utama berdasarkan Akta

No. 30/2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., Notaris di

Jakarta.

2. ANG KIAM CHAI

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama

Perseroan sejak tahun 2007. Beliau juga sebagai pendiri PT Jaya Power Makmur

sejak tahun 2010. Memperoleh gelar sarjana Teknik Informatika dari Universitas

Bina Nusantara pada tahun 2002. Beliau diangkat pertama kali menjadi Direktur

Utama Perseroan pada tahun 2007 sebagaimana dicantumkan dalam Akta 05/2007

yang dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 1

Agustus 2007. Beliau diangkat kembali menjadi Direktur Utama berdasarkan Akta

No. 30/2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., Notaris di

Jakarta.
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3.DATUK MATTHEW TEE KAI WOON

Warga Negara Malaysia, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak

tahun 2016. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Grup Eksekutif Direktur di Bina

Puri Holdings Bhd, sejak tahun 2003 sampai sekarang dan Direksi di Bina Puri

Power Sdn. Bhd, sejak tahun 2011. Datuk Matthew merupakan Presiden ke44 The

International Federation of Asian and Western Pacific Contractors’ Associations

(IFAWPCA) pada tahun 2017-2018. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota

Pengurus Malaysian Industry Government Group High Technology (MIGHT) dan

sebagai Kepala Komite Audit. Beliau lulusan Sarjana Perdagangan (Akuntansi &

Pemasaran) dari University Of Auckland, New Zealand tahun 1998. Dasar hukum

penunjukan beliau sebagaiDirektur berdasarkan Akta No. 30/2016 yang dibuat

dihadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Beliau merupakan anak

kandung dari Komisaris Utama Perseroan yaitu Tan Sri Datuk Tee Hock Seng , JP.

4. EMIL MALIK IBRAHIM

Warga Negara Malaysia, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan

sejak tahun 2016. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Grup Eksekutif Direktur di

Bina Puri Holdings Bhd, sejak tahun 2003 sampai sekarang dan Direksi di Bina

Puri Power Sdn. Bhd, sejak tahun 2011. Datuk Matthew merupakan Presiden ke44

The International Federation of Asian and Western Pacific Contractors’

Associations (IFAWPCA) pada tahun 2017-2018. Saat ini beliau menjabat sebagai

Anggota Pengurus Malaysian Industry Government Group High Technology

(MIGHT) dan sebagai Kepala Komite Audit. Beliau lulusan Sarjana Perdagangan

(Akuntansi & Pemasaran) dari University Of Auckland, New Zealand tahun 1998.

Dasar hukum penunjukan beliau sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 30/2016

yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Beliau

merupakan anak kandung dari Komisaris Utama Perseroan yaitu Tan Sri Datuk Tee

Hock Seng , JP. Warga Negara Indonesia, 35 tahun, menjabat sebagai Direktur

Independen sejak tahun 2016.
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Beliau saat ini sebagai pendiri Abrazqa Law Firm sejak tahun 2016. Sebelumnya

juga pernah menjabat sebagai Pejabat Harian Manajer Hukum di PT Indonesia

Comnets Plus tahun 2009 sampai 2015, Associate di AAP Law Firm pada tahun

2008 sampai 2009, Attachment Program di Rajah & Tan LLP pada tahun 2008.

Merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia tahun 2007. Dasar

hukum penunjukan beliau sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 30/2016 yang

dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
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BAB III

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

3.1.    Spesifikasi kegiatan yang dilaksanakan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT. MegaPower Makmur, penulis di
tempatkan di bagian pembangkit (PLTD) di Bengkalis, dari tanggal 02 November 2020
sampai dengan 31 Januari  2021. Selama kerja praktek, penulis ditempatkan di bagian
pembangkit (PLTD) Bengkalis, dimana kegiatannya yaitu : Memonitoring beban mesin
(mencatat kWh/jam), pemeliharaan mesin (membersihkan mesin pembangkit dan service
mesin), dan mengoprasikan mesin pembangkit.

3.2.   Kegiatan harian selama Kerja Praktek (KP)

Tabel 3.1. Kegiatan Harian Minggu Pertama

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin, 2 November 2020 Interview
2 Selasa,3 November 2020 Pengenalan Lingkungan Kerja
3 Rabu, 4 November 2020 Pemeliharaan mesin dan monitoring beban

mesin setiap satu jam (Kwh/jam)

4 Kamis,5 November 2020 Cleaning area tempat kerja
5 Jumaat,6November 2020 Ganti filter solar dan Fuel Filter BBM,

Untuk mesin Unit Komatsu unit 7,
Monitoring beban mesin setiap satu jam
(Kwh/jam)

6 Sabtu,7 November 2020 Off
7 Minggu,8November2020 Off

Tabel 3.2. Kegiatan Harian Selama Minggu Ke-Dua

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN

1 Senin, 9 November 2020 Cleaning area tempat kerja

2 Selasa,10November 2020 Mencatan beban mesin setiap satu jam
(Kwh)

3 Rabu,11 November 2020 Cleaning mesin setiap pagi

4 Kamis,12November2020 Pengisian air radiator mesin

5 Jumaat,13November 2020 Servis ganti Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, cleaning mesin,
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pergantian filter solar ,dan  penggantian
Filter Oli di mesin Komatsu  Unit 1  untuk
setiap 500 jam kerja mesin. Monitoring
beban mesin setiap satu jam (Kwh/jam)

6 Sabtu,14 November 2020 Off
7 Minggu,15November2020 Off

Tabel 3.3. Kegiatan Harian Minggu Ke-Tiga

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin, 16November 2020 Cleaning area tempat kerja
2 Selasa,17November 2020 Mencatan beban mesin setiap satu jam

(Kwh)
3 Rabu, 18November 2020 Cleaning mesin setiap pagi
4 Kamis,19November2020 Servis ganti Oli, pengisian air

radiator, pengisian air aki, cleaning
mesin, pergantian filter solar ,dan
penggantian Filter Oli di mesin
Komatsu  Unit 4 untuk setiap 500 jam
kerja mesin. Monitoring beban mesin
setiap satu jam (Kwh/jam)

5 Jumaat,20November 2020 Servis ganti Oli, pengisian air
radiator, pengisian air aki, cleaning
mesin, pergantian filter solar ,dan
penggantian Filter Oli di mesin
Komatsu  Unit 8 untuk setiap 500 jam
kerja mesin. Monitoring beban mesin
setiap satu jam (Kwh/jam)

6 Sabtu,21November 2020 Off
7 Minggu,22November2020 Off

Tabel 3.4. Kegiatan Harian Minggu Ke-Empat

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin, 23November 2020 Cleaning area tempat kerja
2 Selasa,24November 2020 Mencatan beban mesin setiap satu jam

(Kwh)
3 Rabu, 25November 2020 Cleaning mesin setiap pagi

4 Kamis,26November2020 Servis ganti Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, cleaning mesin,
pergantian filter solar ,dan penggantian
Filter Oli di mesin Komatsu  Unit 6 untuk
setiap 500 jam kerja mesin.
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Monitoring beban mesin setiap satu
jam (Kwh/jam)

5 Jumaat,27November 2020 Servis ganti Oli, pengisian air
radiator, pengisian air aki, cleaning
mesin, pergantian filter solar ,dan
penggantian Filter Oli di mesin
Komatsu  Unit 3 untuk setiap 500 jam
kerja mesin. Monitoring beban mesin
setiap satu jam (Kwh/jam)

6 Sabtu,28November 2020 Off
7 Minggu,29November2020 Off

Tabel 3.5. Kegiatan harian minggu ke-lima

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin,30November 2020 Cleaning area tempat kerja
2 Selasa,1 Desember 2020 Mencatan beban mesin setiap satu jam

(Kwh)
3 Rabu, 2 Desember 2020 Cleaning mesin setiap pagi
4 Kamis,3 Desember 2020 Cleaning area tempat kerja
5 Jumaat,4Desember 2020 Pengisian air radiator 6
6 Sabtu,5 Desember 2020 Off
7 Minggu,6Desember2020 Off

Tabel 3.6. Kegiatan Harian Minggu Ke-Enam

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN

1 Senin, 7 Desember 2020 Cleaning area tempat kerja

2 Selasa,8 Desember 2020 Mencatan beban mesin setiap satu jam
(Kwh)

3 Rabu, 9 Desember 2020 Cleaning mesin setiap pagi

4 Kamis,10Desember2020 penambahan Oli, pengisian air
radiator, pengisian air aki, pergantian
filter solar ,dan penggantian Filter Oli
di mesin Komatsu  Unit 8 untuk setiap
250 jam kerja mesin. Monitoring
beban mesin setiap satu jam
(Kwh/jam)

5 Jumaat,11Desember 2020 Pengisian air radiator 8
6 Sabtu,12 Desember 2020 Off

7 Minggu,13Desember2020 Off
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Tabel 3.7. Kegiatan Harian Minggu Ke-Tujuh

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin,14 Desember 2020 Cleaning area tempat kerja
2 Selasa,15Desember 2020 Mencatan beban mesin setiap satu jam

(Kwh)
3 Rabu, 16 Desember 2020 Cleaning mesin setiap pagi
4 Kamis,17Desember 2020 penambahan Oli, pengisian air radiator,

pengisian air aki, pergantian filter solar
,dan  penggantian Filter Oli di mesin
Komatsu  Unit 3 untuk setiap 250 jam kerja
mesin. Monitoring beban mesin setiap satu
jam (Kwh/jam)

5 Jumaat,18Desember2020 Pengisian air radiator 5
6 Sabtu,19 Desember 2020 Off
7 Minggu,20Desember2020 Off

Tabel 3.8. Kegiatan Harian Minggu Ke-Delapan

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN

1 Senin,21 Desember 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)

2 Selasa,22Desember 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)

3 Rabu, 23 Desember 2020 Cleaning mesin setiap pagi, monitoring
mesin

4 Kamis,24Desember 2020 penambahan Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, pergantian filter solar
,dan  penggantian Filter Oli di mesin
Komatsu  Unit 5 untuk setiap 250 jam kerja
mesin. Monitoring beban mesin setiap satu
jam (Kwh/jam)

5 Jumaat,25Desember2020 Pengisian air radiator 8
6 Sabtu,26 Desember 2020 Off
7 Minggu,27Desember2020 Off

Tabel 3.9. Kegiatan Harian Minggu Ke-Sembilan

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin,28Desember 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring

mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)
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2 Selasa,29  Desember2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)

3 Rabu, 30 Desember 2020 Cleaning mesin setiap pagi, monitoring
mesin

4 Kamis,31Desember2020 penambahan Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, pergantian filter solar ,dan
penggantian Filter Oli di mesin Komatsu
Unit 7 untuk setiap 250 jam kerja mesin.
Monitoring beban mesin setiap satu jam
(Kwh/jam)

5 Jumaat,1 Januari 2020 Off
6 Sabtu,2 Januari 2020 Off
7 Minggu,3 Januari 2020 Off

Tabel 3.10. Kegiatan Harian Minggu Ke-Sepuluh

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN

1 Senin,28Desember 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)

2 Selasa,29Desember2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)

3 Rabu, 30 Desember 2020 Cleaning mesin setiap pagi, monitoring
mesin

4 Kamis,31 Desember 2020 penambahan Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, pergantian filter solar ,dan
penggantian Filter Oli di mesin Komatsu
Unit 7 untuk setiap 250 jam kerja mesin.
Monitoring beban mesin setiap satu jam
(Kwh/jam)

5 Jumaat,1 Januari 2020 Off
6 Sabtu,2 Januari 2020 Off
7 Minggu,3 Januari 2020 Off

Tabel 3.11. Kegiatan Harian Minggu Ke-Sebelas

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN

1 Senin,4 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap satu
jam(Kwh)
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2 Selasa, 5 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap satu
jam(Kwh)

3 Rabu, 6 Januari 2020 Cleaning mesin setiap pagi, monitoring
mesin

4 Kamis, 7 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja, mencatat beban
mesin setiap satu jam (Kwh)

5 Jumaat,8 Januari 2020 Pengisian air radiator 8

6 Sabtu,9 Januari 2020 Off
7 Minggu,10 Januari 2020 Off

Tabel 3.12. Kegiatan Harian Minggu Ke-Dua belas

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin,11 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring

mesin, dan mencatat beban mesin setiap satu
jam(Kwh)

2 Selasa, 12 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap satu
jam(Kwh)

3 Rabu, 13 Januari 2020 Cleaning mesin setiap pagi, monitoring
mesin

4 Kamis, 14 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja, mencatat beban
mesin setiap satu jam (Kwh)

5 Jumaat,15 Januari 2020 Pengisian air radiator 6
6 Sabtu,16 Januari 2020 Off
7 Minggu,17 Januari 2020 Off

Tabel 3.13. Kegiatan Harian Minggu Ke-Tiga belas

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin,18 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring

mesin, dan mencatat beban mesin setiap satu
jam(Kwh)

2 Selasa, 19 Januari 2020 Servis ganti Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, cleaning mesin, pergantian
filter solar ,dan  penggantian Filter Oli di
mesin Komatsu  Unit 3 untuk setiap 500 jam
kerja mesin. Monitoring beban mesin setiap
satu jam (Kwh/jam)

3 Rabu, 20 Januari 2020 Servis ganti Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, cleaning mesin, pergantian
filter solar ,dan  penggantian Filter Oli di
mesin Komatsu  Unit 2 untuk
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setiap 500 jam kerja mesin. Monitoring
beban mesin setiap satu jam (Kwh/jam)

4 Kamis, 21 Januari 2020 Servis ganti Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, cleaning mesin, pergantian
filter solar ,dan  penggantian Filter Oli di
mesin Komatsu  Unit 4 untuk setiap 500 jam
kerja mesin. Monitoring beban mesin setiap
satu jam (Kwh/jam)

5 Jumaat, 22 Januari 2020 Servis ganti Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, cleaning mesin, pergantian
filter solar ,dan  penggantian Filter Oli di
mesin Komatsu  Unit 7 untuk setiap 500 jam
kerja mesin. Monitoring beban mesin setiap
satu jam (Kwh/jam)

6 Sabtu, 23 Januari 2020 Off
7 Minggu, 24 Januari 2020 Off

Tabel 3.14. Kegiatan Harian Minggu Ke-Empat belas

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HARIAN
1 Senin,25 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring

mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)

2 Selasa, 26 Januari 2020 Servis ganti Oli, pengisian air radiator,
pengisian air aki, cleaning mesin,
pergantian filter solar ,dan penggantian
Filter Oli di mesin Komatsu  Unit 8
untuk setiap 500 jam kerja mesin.
Monitoring beban mesin setiap satu jam
(Kwh/jam)

3 Rabu, 27 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)

4 Kamis, 28 Januari 2020 Cleaning area tempat kerja,monitoring
mesin, dan mencatat beban mesin setiap
satu jam(Kwh)

5 Jumaat, 29 Januari 2020 Pengisian air radiator 4
6 Sabtu, 30 Januari 2020 Off
7 Minggu, 31 Januari 2020 Off
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3.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan

1. Daily Activity Record Genset (Recording Per 1 Hours)

Daily Activity Record Genset (Recording Per 1 Hours) adalah lembaran

kegiatan pencatatan untuk memonitoring mengenai keadaan mesin 25 yang sedang

beroperasi, seperti : keadaan genset, Exhaust Temperatur, temperatur oli, tekanan,

beban dan lain sebagainya.

Gambar 3.3.1 Daily Activity Record Genset(Recording Per 1 Hours)

2. 568 IR Thermometer

Thermometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu.

Gambar 3.3.2 Thermometer



21

3. Komputer

Komputer adalat alat perangkat elektronik yang memanipulasi informasi

atau data. Komputer mampu menyimpan mengambil dan mengolah data. Didalam

perusahaan komputer dipakai sebagai perangkat untuk mengolah data hasil Daily

Activity Record Genset dan Monitoring beban.

Gambar 3.3.3 Komputer

3.4.  Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri adalah suatu alat kelengkapan yang wajib digunakan saat

bekerja yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang sesuai bahaya

dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain

disekelilingnya. Adapun alat pelindung diri (APD) yang digunakan adalah:

1. Pelindung Kepala (Safety Helmet) Berfungsi sebagai pelindung kepala

dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Pelindung kepala yang

digunakan pada PT. MegaPower Makmut Tbk dapat dilihat pada Gambar 3.4.

dibawah ini.
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Gambar 3.4 Helmet

2. Penutup Telinga (Ear Plug)

Penutup telinga adalah alat untuk melindungi telinga dari kebisingan
ditempat kerja, seperti suara-suara mesin dan lainya. Penutup telinga yang
digunakan pada PT. MegaPower Makmur Tbk padaGambar 3.5 dibawah ini.

Gambar 3.5 Penutup Telinga (Ear Plug)
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3. Sepatu Pelindung (Safety Shoes)

Sepatu ini seperti sepatu biasa, tapi bahan dari sepatu ini terbuat dari kulit
dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah
kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau benda berat,
benda panas, cairan kimia dan lain sebagainya. Salah satu sepatu pelindung yang
digunakan pada PT. MegaPower Makmur Tbk dapat dilihat pada Gambar 3.6
dibawah ini

Gambar 3.6 Sepatu Pelindung (safety shoes)

4. Masker (Respirator)

Masker adalah sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja ditempat
dengan kualitas udara buruk misalkan debu, beracun, dsb. Adapun bentuk masker
dapat dilihat padaGambar 3.7. dibawah ini.

Gambar 3.7 Masker (Respirator)
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5. Sarung Tangan
Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau

situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan
di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.Adapun bentuk masker
dapat dilihat padaGambar 3.7. dibawah ini.

Gambar 3.8SarungTangan

6.Apar

Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan (fire extinguisher),
alat ini adalah alat yang digunakan untuk memadam api atau kebakaran kecil.

1. Kelas Api
a. Kayu, kertas, kain, karet, plastik
b. Bensin, gas, oli, cat.
c. Komputer,Panel listrik, genset, dll.

Gambar3.9 Apar
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3.5.    Data-data yang diperlukan

Adapun data-data yang penulis perlukan dalam penulisan laporan ini yaitu:

a. Data sejarah singkat perusahaan

b. Data struktur organisasi perusahaan

c. Data kegiatan harian selama kerja praktek Untuk mendapatkan atau

memperoleh data  yang akurat dan benar,penulis menggunakan metode

pengumpulan data melalui berbagai cara yang diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Observasi
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati

langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek

dilapangan maupun dengan memperhatikan setiap teknisi yang sedang

praktek.

2. Interview

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara

langsung baik dengan supervisor maupun dengan teknisi yang ada diruang

lingkup industri.

3.6.       Kendala yang dihadapi penulis

Kendala yang dihadapi penulis dalam kerja praktek ini adalah :

1. Sulit untuk memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan

pembimbing jika tidak terlibat langsung dilapangan.

2. Sulit berkomunikasi untuk menanyakan suatu permasalahan jika

berada diarea

lapangan kerja.

3.    Keterbatasan pengetahuan penulis tentang dunia Industri.
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BAB IV

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

4.1 Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan

upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani

tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan

budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara

keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah

kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses

produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia

merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang

mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi

dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis

kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang

dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok

mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12

tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi

dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis

kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang

dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok

mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12

tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau

buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
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kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat

dan martabat serta nilai-nilai agama.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan

perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai

pengganti peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun

1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan

yang ada.

Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang

keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik

di darat, didalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di

dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai

dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan,

pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan,

barang produk tekhnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat

menimbulkan bahaya kecelakaan.

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya

masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil

pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu,

masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di

masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna

membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan dengan baik.

4.1.1 Tahap Identifikasi Bahaya terdiri dari 3 kegiatan,yaitu:

Pengenalan Kegiatan adalah tahapan menemukan, mengenali dan

mendeskripsikan tahapan kegiatan dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suatu

unit yang menghasilkan atau mendukung produk atau jasa.
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Pengenalan Bahaya adalah tahapan untuk menemukan, mengenali, dan

mendeskripsikan potensi bahaya yang terdapat dalam setiap tahapan kegiatan atau

pekerjaan. Baik yang muncul dari mesin, alat dan bahan; lingkungan kerja; cara

kerja; sifat pekerjaan dan proses produksi.

Validasi daftar Bahaya adalah tahapan memasukan setiap sumber bahaya dalam

suatu daftar bahaya.

4.1.2 Potensi Bahaya

Katagori ini berkaitan dengan masalah atau kejadian yang memiliki potensi

menyebabkan cedera dengan segera.cedera tersebut biasanya disebabkan oleh

kecelakaan kerja.Ini biasanya terjadi ketika resiko yang tidak di kendalikan dengan

baik.Saat prosedur kerja aman tidak tersedia atau sebaliknya tetapi tidak di ikuti.

Sebagai contoh :

 Alat berat jatuh menimpa kaki pekerja dan mengakibatkan patah tulang

 Posisi papan perancah tidak benar dan jatuh ketika pekerja melangkah

4.1.3 Sebab-sebab Kecelakaan

Kecelakaan tidak terjadi begitu saja, kecelakaan terjadi karena tindakan

yang salah atau kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai sebab kecelakaan

merupakan nilai tersendiri dari teknik keselamatan. Ada pepatah yang

mengungkapkan tindakan yang lalai seperti kegagalan dalam melihat atau berjalan

mencapai suatu yang jauh diatas sebuah tangga. Hal tersebut menunjukkan cara

yang lebih baik selamat untuk menghilangkan kondisi kelalaian dan memperbaiki

kesadaran mengenai keselamatan setiap karyawan pabrik.

Diantara kondisi yang kurang aman salah satunya adalah pencahayaan,

ventilasi yang memasukkan debu dan gas, layout yang berbahaya ditempatkan

dekat dengan pekerja, pelindung mesin yang tak sebanding, peralatan yang rusak,
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peralatan pelindung yang tak mencukupi, seperti helm dan gudang yang

kurang baik.

Diantara tindakan yang kurang aman salah satunya diklasifikasikan seperti

latihan sebagai kegagalan menggunakan peralatan keselamatan, mengoperasikan

pelindung mesin mengoperasikan tanpa izin atasan, memakai kecepatan penuh,

menambah daya dan lain-lain. Dari hasil analisa kebanyakan kecelakaan biasanya

terjadi karena mereka lalai ataupun kondisi kerja yang kurang aman, tidak hanya

satu saja. Keselamatan dapat dilaksanakan sedini mungkin, tetapi untuk tingkat

efektivitas maksimum, pekerja harus dilatih, menggunakan peralatan keselamatan.

4.1.4 Faktor - faktor Kecelakaan

Studi kasus menunjukkan hanya proporsi yang kecil dari pekerja sebuah

industri terdapat kecelakaan yang cukup banyak. Pekerja pada industri mengatakan

itu sebagai kecenderungan kecelakaan. Untuk mengukur kecenderungan

kecelakaan harus menggunakan data dari situasi yang menunjukkan tingkat resiko

yang ekivalen.

Begitupun, pelatihan yang diberikan kepada pekerja harus dianalisa, untuk

seseorang yang berada di kelas pelatihan kecenderungan kecelakaan mungkin

hanya sedikit yang diketahuinya. Satu lagi pertanyaan yang tak terjawab ialah

apakah ada hubungan yang signifikan antara kecenderungan terhadap kecelakaan

yang kecil atau salah satu kecelakaan yang besar. Pendekatan yang sering dilakukan

untuk seorang manager untuk salah satu faktor kecelakaan terhadap pekerja adalah

dengan tidak membayar upahnya. Bagaimanapun jika banyak pabrik yang

melakukan hal diatas akan menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan, dan

tidak membayar upah pekerja akan membuat pekerja malas melakukan

pekerjaannya dan terus membahayakan diri mereka ataupun pekerja yang lain. Ada

kemungkinan bahwa kejadian secara acak dari sebuah kecelakaan dapat membuat

faktor-faktor kecelakaan tersendiri.
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4.1.5 Masalah Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Kinerja (performen) setiap petugas kesehatan dan non kesehatan merupakan

resultante dari tiga komponen kesehatan kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja dan

lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ketiga

komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja yang

optimal dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya bila terdapat ketidak serasian

dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan

akibat kerja yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja

4.1.6 Kapasitas Kerja

Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum

memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian didapat gambaran bahwa 30-40%

masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi dan 35%

kekurangan zat besi tanpa anemia. Kondisi kesehatan seperti ini tidak

memungkinkan bagi para pekerja untuk bekerja dengan produktivitas yang optimal.

Hal ini diperberat lagi dengan kenyataan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian

besar masih di isi oleh petugas kesehatan dan non kesehatan yang mempunyai

banyak keterbatasan, sehingga untuk dalam melakukan tugasnya mungkin sering

mendapat kendala terutama menyangkut masalah PAHK dan kecelakaan kerja.

4.1.7 Beban Kerja

Sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang bersifat teknis

beroperasi 8 - 24 jam sehari, dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan pada

laboratorium menuntut adanya pola kerja bergilirdan tugas/jaga malam. Pola kerja

yang berubah-ubah dapat menyebabkan kelelahan yang meningkat, akibat

terjadinya perubahan pada bioritmik (irama tubuh). Faktor lain yang turut

memperberat beban kerja antara lain tingkat gaji dan jaminan sosial bagi pekerja

yang masih relatif rendah, yang berdampak pekerja terpaksa melakukan kerja
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tambahan secara berlebihan. Beban psikis ini dalam jangka waktu lama

dapat menimbulkan stres.

4.1.8 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi

kesehatan kerja dapat menimbulkan Kecelakaan Kerja (Occupational Accident),

Penyakit Akibat Kerja dan Penyakit Akibat Hubungan Kerja (Occupational Disease

& Work Related Diseases).

4.2 Pengertian dan Jenis – jenis alat pelindung diri

Pengertian (Definisi) Alat Pelindung Diri (APD) ialah kelengkapan wajib

yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk

menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain ditempat kerja.

1. Safety Helmet

Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bias

mengenai kepala secara langsung.

2. Safety Belt
Safety belt berfungsi sebagai pelindung diri ketika pekerja bekerja/berada di
atas ketinggian.
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2. Safety Shoes

Safety shoes berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki
karena bendata jam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya.

4. Sepatu Karet
Sepatu karet (sepatu boot) adalah sepatu yang didesain khusus untuk pekerja
yang berada di area basah (becekatauberlumpur). Kebanyakansepatukaret di
lapisidengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda
panas, cairan kimia, dsb.

5. Sarung Tangan
Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau
situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung
tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.
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6. Masker (Respirator)
Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan
kualitas udara buruk (misalberdebu, beracun, dsb).

7. Jas Hujan (RaiCoat)

Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (missal bekerja pada

waktu hujan atau sedang mencuci alat).
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8. Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)
Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas).

9. Penutup Telinga (Ear Plug)
Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.

10. Pelindung Wajah (Face Shield)
Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja
(missal pekerjaan menggerinda).
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11. .Apar

Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan (fire extinguisher), alat

ini adalah alat yang digunakan untuk memadam api atau kebakaran kecil.

1. Kelas Api
a. Kayu, kertas, kain, karet, plastik
b. Bensin, gas, oli, cat.
c. Komputer,Panel listrik, genset, dll.

4.3 Cara Menggunakan Apd

Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh tetapi akan
dapat meminimaliasi tingkat keparahan kecelakaan atau keluhan / penyakit yang
terjadi. Dengan kata lain, meskipun telah menggunakan APD upaya pencegahan
kecelakaan kerja secara teknis, teknologis yang paling utama. APD dipakai
apabila usaha rekayasa ( engineering ) dan cara kerja yang aman ( work praktis )
telah maksimum. Dalam penggunaan APD masih memiliki beberapa kelemahan
seperti :

a.Kemampuan perlindungan yang tidak sempurna
b.Tenaga kerja tidak merasa aman
c.Komunikasi terganggu

Adapun jenis – jenis Alat Pelindung diri yang digunakan yaitu :

a.Alat pelindung kepala
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-Topi pengaman ( safety helmet ), untuk melindungi kepala dari benturan atau
pukulan benda – benda
-Topi / Tudung, untuk melindungi kepala dari api, uap, debu, kondisi iklim yang
buruk.
-Tutup kepala, untuk melindungi kebersihan kepala dan rambut

b.Alat pelindung telinga

-Sumbat telinga ( ear plug )
-Tutup telinga ( ear muff )

c.Alat pelindung muka dan mata ( face shield )

-Kaca mata biasa
-Goggles

d.Alat perlindungan pernafasan

-Respirator yang sifatnya memurnikan udara
-Respirator yang dihubungkan dengan supply udara bersih
-Respirator dengan supply oksigen

e.Pakaian kerja

Pakaian kerja khusus untuk pekerjaan dengan sumber – sumber bahaya tertentu
seperti :
-Terhadap radiasi panas
-Terhadap radiasi mengion
-Terhadap cairan dan bahan – bahan kimia
Pakaian pelindung dipakai pada tempat kerja tertentu misalnya Apron (penutup /
menahan radiasi), yang berfungsi untuk menutupi sebagian atau seluruh badan
dari panas, percikan api, pada suhu dingin, cairan kimia, oli, dari gas berbahaya
atau beracun, serta dari sinar radiasi.

f.Tali / sabuk Pengaman

Berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh, biasanya digunakan
pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler.
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g.Sarung Tangan

Fungsinya melindungi tangan dan jari – jari dari api, panas, dingin, radiasi, listrik,
bahan kimia, benturan dan pukulan, lecet dan infeksi.

h.Pelindung kaki

Fungsinya untuk melidungi kaki dari tertimpah benda – benda berat, terbakar
karena logam cair, bahan kimia, tergelincir, tertusuk.

Namun demikian APD memiliki syarat – syarat sebagai berikut :
1.Enak dipakai
2.Tidak mengganggu
3.Memberikan perlindungan yang efektif sesuai dengan jenis bahaya tempat kerja.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam
melakukan  pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta
produktifitas nasional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disarankan

hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa prosedur dan instruksi kerja k3 sudah diterapkan oleh
pihak-pihak terkait secara rutin.

2. Mengadakan pelatihan k3 kepada seluruh karyawan secara berkala guna
untuk meningkatkan safety awernes karyawan.
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