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ABSTRAK 
 

 
Yayasan Yoseph merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan 

dan sekolah St. Agnes Surabaya adalah salah satu sekolah yang berdiri dalam Yayasan 
Yoseph. Sekolah St. Agnes Surabaya berlokasi di Jalan Mendut No.7 Surabaya. Sekolah 
ini menjadi salah satu sekolah favorit di Surabaya. Sebagai salah satu sekolah favorit di 
Surabaya, sekolah ini terus berusaha meningkatkan mutu agar dapat lebih bersaing 
dengan sekolah-sekolah lainnya. Fasilitas sekolah juga menjadi prioritas untuk 
diperhitungkan. Pihak sekolah merealisasikan membangun Sport Hall dengan tujuan 
siswa-siswa dapat berolah raga dengan nyaman, baik dalam kondisi hujan maupun panas 
dan dapat digunakan untuk sarana pagelaran seni, pesta atau acara sekolah dan lain-lain. 
Selain itu Sport Hall dibangun untuk menghasilkan keuntungan berupa dana bagi pihak 
yayasan, hal ini dapat dilakukan dengan cara menyewakan Sport Hall ini kepada pihak 
luar. 

Penelitian ini diawali dengan pengamatan awal terhadap kondisi kerja (selama 
proses pembangunan Sport Hall) di Sport Hall dan kondisi sarana Sport Hall. Setelah 
mendapat beberapa hal yang dapat dijadikan dasar pembahasan, maka diadakan 
wawancara secara langsung dengan pihak manajemen yayasan dan pekerja pembangunan 
Sport Hall untuk mendapat informasi sejelas-jelasnya. Kemudian dilakukan penyebaran 
kuesioner berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja dan sarana Sport Hall untuk 
mendapat data akurat yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut. 

Dari hasil wawansara dan kuesioner, masalah yang dihadapi selama proses 
pembangunan Sport Hall adalah beberapa kondisi lingkungan kerja yang kurang baik 
seperti panas, pengap, kotor, bising dan sirkulasi udara kurang baik. Sedangkan masalah 
yang dihadapi setelah pembangunan Sport Hall selesai adalah kondisi sarana Sport Hall 
yang kurang baik seperti kebersihan dan kelengkapan fasilitas WC/kamar mandi, 
kenyaman tribun, pintu keluar/masuk gedung kurang besar dan rumit, sirkulasi gedung 
kurang baik dan kejelasan papan nilai (yang dipakai selama ada pertandingan). 

Untuk mengatasi masalah kondisi lingkungan kerja perlu dilakukan beberapa 
perbaikan terhadap kondisi lingkungan kerja, diantaranya adalah pemasangan tanda-tanda 
peringatan bahaya, pemakaian alat-alat pelindung kerja berupa sarung tangan, helm 
proyek, masker, sepatu boot dan meningkatkan pengawasan terhadap disiplin kerja 
pekerja. 

Untuk mengatasi masalah kondisi sarana Sport Hall perlu dilakukan beberapa 
perbaikan terhadap sarana Sport Hall, diantaranya adalah membuat kartu checklist 
kebersihan dan memasang cermin pada tiap wastafel untuk WC/kamar mandi, 
pemasangan tanda peringatan dan petunjuk untuk keamanan dan informasi gedung, 
membuat jalur antrian untuk masuk ke dalam gedung, menambah 2 buah kipas angin dan 
memasang 2 buah exhaust fan kolowa tipe LR54-3D dengan ukuran 146x146x90cm pada 
dinding belakang Sport Hall untuk sirkulasi gedung dan menambah papan nilai digital 
atau memindah letak papan nilai manual yang semula di sebelah kanan ke sebelah kiri. 
Perhitungan untuk exhaust fan dan PHA (pada tahap pembangunan Sport Hall) berguna 
untuk pembangunan berikutnya, yaitu pembangunan biara. 

Dari perbaikan yang dilakukan, kemudian disurvei ke pengguna dan semua 
mengemukakan bahwa perbaikannya lebih baik. 


