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Bagian 1
1.1.

PENDAHULUAN

VISI, MISI, DAN TUJUAN MISI
1.1.1 Visi
Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor (CSMS)
PT Freeport Indonesia (PTFI) menjelaskan persyaratan proyek yang dirancang untuk:


melindungi nyawa (kehidupan) dan kesehatan karyawan PTFI, kontraktor dan
sub-kontraktor yang bekerja di lokasi-lokasi PTFI, maupun masyarakat umum
yang memasuki/tinggal di area sekitar



mencegah kerusakan terhadap properti, material, dan peralatan dan pasokan



melindungi lingkungan kerja, dan



mematuhi undang-undang dan peraturan K3 Pemerintah Republik Indonesia, dan
Kebijakan serta Prosedur K3 Freeport McMoran yang berlaku.

1.1.2 Misi
Misi SMK3K PTFI adalah untuk memastikan dan mempertahankan produksi yang selamat
dengan meningkatkan tindakan-tindakan pencegahan K3 kontraktor dan sub-kontraktor
secara aktif. PTFI berusaha membina hubungan dengan para kontraktornya dan subkontraktor berdasarkan saling percaya, kerja sama dan komunikasi, sambil berusaha
mencapai visi korporat kami yaitu perusahaan tanpa insiden dan tanpa sakit akibat kerja (ill
health).

1.1.3 Sasaran Misi
Sasaran misi kami adalah sebagai berikut:


Memprioritaskan produksi yang aman dan mencapai tujuan tanpa insiden, dan tanpa sakit
akibat kerja dan penghilangan fatalitas secara menyeluruh



Menyelaraskan standar-standar K3 kontraktor dan sub-kontraktor dengan harapan dan
filosofi PTFI



Mendorong dan menetapkan lingkungan kerja yang bebas obat-obatan terlarang



Mengatasi dampak litigasi yang diakibatkan oleh cedera dan sakit akibat kerja yang
menyangkut karyawan kontraktor dan sub-kontraktor.
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Perencanaan pra-proyek/pra-tugas K3
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o

Orientasi (Induction) dan pelatihan K3

o

Investigasi insiden dan analisis akar penyebab

o

Komunikasi secara terus menerus mengenai harapan K3 dan pemantauan karyawan

o

Memenuhi atau melampaui kepatuhan terhadap persyaratan peraturan K3

o

Kepatuhan terhadap Sistem Manajemen FRESH, undang-undang dan peraturan K3
Pemerintah Republik Indonesia, dan Kebijakan serta Prosedur K3 Freeport McMoran.

Sasaran-sasaran ini akan dicapai melalui usaha bersama antara PTFI dan mitra-mitra yang
dikontraknya.

Seluruh individu yang bekerja di proyek-proyek PTFI harus memastikan

bahwa kegiatan-kegiatan yang berada dalam kisaran keahlian dan tanggung jawab mereka
memenuhi persyaratan K3 buku pedoman ini.

PTFI sangatlah yakin bahwa semua insiden dapat dicegah melalui komitmen dan kerja sama
semua pihak yang terlibat dengan:


Menekankan

pencegahan

dengan

mengambil

langkah-langkah

proaktif

yang

mengurangi kemungkinan terjadinya insiden dan sakit akibat kerja;


Memastikan penerapan dan kepatuhan sepenuhnya terhadap undang-undang dan
peraturan K3 Pemerintah RI dan Kebijakan serta Prosedur K3 Freeport McMoran.



Memastikan kepatuhan terhadap komponen-komponen yang ada dalam buku pedoman
ini, selain terhadap persyaratan K3 spesifik lokasi kerja;



Mengeluarkan instruksi-instruksi yang jelas dan ringkas dan memastikan individuindividu memiliki akuntabilitas terhadap tanggung jawab K3 mereka, termasuk semua
kegiatan yang berada dalam area kerja mereka;



Menyediakan semua sumber K3 yang memadai dan diperlukan serta kepemimpinan
yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran-sasaran ini.

Buku pedoman K3 proyek untuk kontraktor ini dianggap sebagai salah satu dokumen
kontrak. Semua kontraktor, harus, dan diwajibkan untuk, memastikan bahwa karyawan
mereka, sub-kontraktor, pemasok, vendor dan pengunjung mematuhi ketentuan-ketentuan
dalam buku pedoman ini berkenaan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kontraktor
juga harus paham dengan Standar-standar dan Manual FRESH (misalnya HIRADC, LOTO,
izin memasuki ruang tertutup, perlindungan jatuh, penggalian, dll.).

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan K3 seperti tercantum dalam buku pedoman ini dapat
mengakibatkan dihentikannya pekerjaan atau dikeluarkannya karyawan dan/atau kontraktor
dari lokasi kerja. Setiap ketidakpatuhan yang disengaja atau dilakukan berulangkali akan
mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan kontraktor.
PTFI CSMS Manual
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Tanggung jawab utama untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk
bekerja berada di tangan kontraktor dan sub-kontraktor masing-masing dan karyawannya.
Pematuhan terhadap peraturan merupakan tanggung jawab setiap kontraktor/sub-kontraktor.

Pernyataan Kebijakan
Tujuan PTFI, dan dengan demikian tujuan seluruh kontraktor, sub-kontraktor, karyawan dan
pengunjung di lokasi kerja, adalah untuk mencegah semua insiden, sakit akibat kerja dan
untuk menyediakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat. Diharapkan bahwa semua
personel akan berkomitmen untuk mencapai tujuan itu. Semua personel kontrak
bertanggung jawab untuk bekerja secara selamat, sehat dan segera mengatasi setiap
kondisi tidak selamat atau perilaku berisiko yang diamati.

CATATAN:
Akan ada pelaporan 100% mengenai semua insiden dan sakit akibat kerja yang
berhubungan dengan pekerjaan, (termasuk ―hampir celaka‖ serius), kepada Divisi
Keselamatan & Kesehatan Kerja PTFI. Kegagalan untuk melaporkan insiden dan
sakit akibat kerja, dan hampir celaka serius akan dianggap sebagai pelanggaran
terhadap kewajiban-kebajiban kontrak. Pelaporan kejadiaan-kejadian tersebut
harus dilakukan dengan segera.

PTFI CSMS Manual
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Pol.01.FMI.120601b

PERNYATAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN TENTANG KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
MANAGEMENT POLICY STATEMENT ON OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
Kami adalah perusahaan pertambangan utama di Indonesia, melakukan
penambangan cadangan tembaga dan emas kelas dunia yang bertanggung
jawab dan berusaha untuk menjadi produsen terbesar dengan biaya paling
efisien, paling selamat dan sehat dalam industri.

We are Indonesia’s premier mining company, operating world-class
copper and gold deposits responsibly and striving to become the largest
and most cost efficient, safest and healthiest producer in the industry.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan nilai utama perusahaan
kami. Falsafah kami adalah pertimbangan K3 merupakan bagian yang
terpadu dan selaras dengan semua fungsi manajemen lainnya dalam
organisasi.

Occupational Health & Safety (OH&S) is a core value of our company. Our
philosophy is that OH&S considerations are integral to and compatible with
all other management functions in the organization.

K3 merupakan tanggung jawab jajaran manajemen kami. Oleh karena itu,
Manajemen kami akan melaksanakan tanggung jawab K3 secara tepat
waktu, efektif, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari komitmen kami untuk
mencegah kecederaan dan menjaga kesehatan karyawan kami.

OH&S is our line management responsibility. Therefore, our Management
will discharge its OH&S responsibilities in a timely, effective and ongoing
manner, as part of its commitment in preventing injuries and preserving the
health of those under its supervision.

Kami percaya bahwa semua insiden K3 dan penyakit akibat kerja dapat
dicegah. Insiden terjadi akibat pengelolaan yang gagal, karenanya, setiap
insiden akan kami investigasi secara seksama. Kami juga percaya bahwa
pengoperasian yang sehat, selamat dan ramah lingkungan akan berdampak
positif terhadap produksi, biaya dan kualitas hidup.

We believe that all OH&S incidents and occupational- illnesses are
preventable. Incidents happen as a result of management failures and;
therefore, we will thoroughly investigate each incident occurred. We further
believe that a healthy, safe and environmental friendly operation will
positively impact the production, cost and quality of life.

Setiap pengawas garis depan harus memberikan pengawasan yang
memadai untuk memastikan risiko-risiko potensial semua pekerjaan dan
tugas telah dikaji dengan benar dan pengkajian tersebut dilaksanakan
sesuai dengan persyaratan legal Pemerintah Indonesia, Sistem Manajemen
K3 PT Freeport Indonesia (FRESH), Pedoman K3 Freeport McMoRan dan
peraturan lainnya yang berlaku.

Each line supervisor shall provide adequate supervision to ensure all
potential risks of the assigned jobs and tasks have been properly
assessed and carried out in compliance with Government of Indonesia
legal requirements, PT Freeport Indonesia Safety and Health (FRESH)
Management System, Freeport McMoRan OH&S Guidelines and other
applicable regulations.

Akuntabilitas terhadap tujuan dan sasaran K3 harus dikembangkan oleh
semua tingkat pengawas dan diukur secara berkala untuk menentukan hasil
pencapaiannya. Untuk mencapai standar K3 yang ditetapkan, disediakan
pelatihan karyawan dan sumber daya yang memadai.

Accountability on OH&S Objectives and targets will be developed by all
levels of supervisors and periodically measured to determine the results of
achievement. The training for employees and resources necessary to
achieve our OH&S benchmarks will be provided.

Masalah-masalah K3 tidak akan diabaikan. Semua karyawan bertanggung
gugat memastikan prosedur dan praktek K3 dipatuhi sama halnya bekerja
sehat dan selamat sebagai persyaratan penerimaan karyawan. Adalah
tugas karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyakit
akibat kerja dan bahaya K3. Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya
pada keselamatan dirinya sendiri melainkan juga harus memperhatikan
keselamatan orang lain atau rekan sekerjanya. Semua tingkat
kepengawasan harus menerapkan secara konsisten semua elemen Sistem
Manajemen FRESH.
Selanjutnya, pimpinan perusahaan, harus
memastikan pengelolaan dan kinerja K3 ditingkatkan secara berkelanjutan.

OH&S issues will not be compromised. All employees are held
accountable for ensuring that OH&S procedures and practices are
complied with as working healthily and safely as a condition of
employment. It is the job of each employee to create a work environment
that eliminates occupational health and safety hazards whenever possible.
Each person is responsible not only on the safety of themselves, they
must consider the safety of others or fellow workers. All levels of
supervision will enforce and consistently apply all elements of the FRESH
Management System. Top management in return, will ensure that OH&S
management and performance are continually improved.

Semua Perusahaan Mitra dan Kontraktor harus memenuhi Sistem
Manajemen FRESH dan disyaratkan untuk mempertahankan standar yang
sama seperti PTFI.

All Partnership and Contractor Companies will comply with FRESH
Management System and will be required to maintain the same standards
as PTFI.

Staf professional K3 kami bertanggung gugat membantu jajaran manajemen
mencapai tujuan dan sasaran K3. Mereka akan memberikan analisis,
pengembangan dan penerapan program-program K3 yang efektif kepada
manajemen, serta mengidentifikasi kegagalan-kegagalan yang berpotensi
menyebabkan cedera, sakit, kerusakan properti atau interupsi terhadap
produksi, dan akan merancang metode yang dapat mengukur kinerja K3
secara efektif.

Our OH&S professionals are accountable for assisting the line
management in achieving their OH&S objectives and targets. They will
provide management with analysis, developing and implementing effective
OH&S programs and identifying failures which may have the potential for
causing injury, ill health and property damage or production interruptions,
and will design the methods to effectively measure OH&S performance.

Kami berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang sehat dan
selamat, program pelatihan dan sumber daya yang memadai, untuk
mencapai kepemimpinan yang diakui. Kami beranggapan bahwa programprogram K3, di dalam dan di luar tempat kerja, merupakan investasi untuk
sumber daya kami yang paling berharga - karyawan kami.

We are committed to provide a healthy and safe workplace, training
program and adequate resources to attain recognized leadership. We
consider OH&S programs, both on and off the job, to be an investment in
our most valuable resource - our employees.

Tembagapura, June 1, 2012

Rozik Soetjipto
President Director
PTFI CSMS Manual

4 |

1.2. CAKUPAN
Dokumen ini menjelaskan persyaratan kinerja minimum untuk operasi kontraktor PTFI dan
kegiatan-kegiatan yang terkait lainnya. SMK3K dibuat sebagai bagian dari Sistem Manajemen
FRESH, Standar No. 5.43 – K3 Kontraktor, dan berfungsi untuk membantu Panel Penilaian
Kontraktor & Tender, Jajaran Manajemen, Kepengawasan dan fungsi-fungsi lini terkait lainnya yang
memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kontraktor dan sub-kontraktor. Ini untuk
memastikan kesamaan, keseragaman persepsi dan penerapan di antara semua operasi PTFI
mengenai bagaimana menangani Keselamatan & Kesehatan Kerja Kontraktor dengan benar.

Cakupan SMK3K yang terutama adalah semua operasi PTFI, area sekitar, atau area-area yang
telah ditetapkan lainnya di bawah tanggung jawab PTFI. Pedoman ini tidak wajib berlaku untuk
tempat-tempat yang bukan milik PTFI.

1.3. TUJUAN
SMK3K ini dirancang untuk:


Memberikan peningkatan berkelanjutan terhadap Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dengan
memfasilitasi PTFI, Kontraktor dan Sub-Kontraktor dalam melaksanakan sistem manajemen K3
yang efektif;



Membantu Kontraktor dan Sub-Kontraktor dalam melaksanakan program K3 yang sesuai
dengan tujuan dan harapan PTFI;



Memfasilitasi antarmuka (interface) kegiatan-kegiatan Kontraktor dan Sub-Kontraktor dengan
kegiatan-kegiatan PTFI, kontraktor lain dan sub-kontraktor.

SMK3K ini harus melindungi personel PTFI, Kontraktor dan Sub-Kontraktor dari cedera dan sakit
akibat kerja di tempat kerja maupun dari kerugian-kerugian yang berhubungan dengan insiden,
sementara tetap mempertahankan hubungan kontraktor yang independen.

1.4. ISTILAH DAN DEFINISI
Istilah-istilah dan definisi yang digunakan dalam buku pedoman ini adalah sebagai berikut:
1.4.1.

Kecelakaan: suatu kejadian yang tidak diinginkan yang telah mengakibatkan cedera
fisik pada orang, kerusakan property, dan kerugian proses atau produksi.

1.4.2.

Orang yang Kompeten – Seseorang yang ditunjuk oleh kontraktor yang, melalui
pendidikan, pelatihan dan pengalaman mampu mengidentifikasi bahaya-bahaya yang
ada dan yang dapat diperkirakan di area sekitar atau kondisi kerja yang tidak sehat,
berbahaya, atau berbahaya bagi karyawan, dan memiliki wewenang untuk mengambil
tindakan-tindakan pencegahan segera, yang bersifat korektif untuk menghilangkan
bahaya-bahaya tersebut; seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman

PTFI CSMS Manual
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yang membuatnya memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
kepadanya.
1.4.3.

Kontraktor: Satu kelompok atau perusahaan atau unit organisasi yang mendapatkan
kontrak untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang diberikan oleh Unit
Organisasi

PTFI/Perusahaan

Mitra/Perusahaan

Kontraktor

dimana

PTFI

mengandalkan pada kelompok atau perusahaan atau unit organisasi tersebut untuk
melaksanakan usahanya dalam fungsi-fungsi kepengawasan dan pengelolaan
mereka sendiri.
1.4.4.

Kontrak: sebuah perjanjian yang bersifat mengikat antara dua orang/pihak atau
lebih.

1.4.5.

Penanggung Jawab Kontrak: Seseorang pada level manajemen PTFI (atau
Kontraktor utama yang mengontrak sub-kontraktor) yang bertanggung jawab
mengelola pekerjaan, proyek atau kontrak yang dilaksanakan oleh kontraktor.

1.4.6.

Rencana K3 Kontraktor: Usulan kontraktor mengenai bagaimana mereka akan
menerapkan persyaratan K3 sebagaimana diuraikan sejak awal oleh PTFI. Untuk
kontraktor yang dipilih, ini menjadi rencana yang akan menjadi dasar ketentuanketentuan K3 dalam kontrak ditetapkan.

1.4.7.

Dokumentasi: Pengamatan-pengamatan yang dicatat secara tertulis.

1.4.8.

Pengguna Akhir: Personel yang diberi kewenangan yang membuat permintaan
untuk mengontrak pekerjaan tertentu dan untuk melaksanakan proses SMK3K.

1.4.9.
1.4.10.

SM FRESH: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Freeport
Indonesia.
Bahaya: Suatu kondisi dan/atau cara kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian.

1.4.11.

Bahaya yang Akan Segera Terjadi: Suatu kondisi atau tindakan yang segera
menimbulkan situasi mengancan nyawa atau cedera berat.

1.4.12.

Insiden: Suatu kejadian yang dapat atau telah mengakibatkan cedera yang tidak
diinginkan pada orang dan/atau kerusakan properti, atau kerugian pada proses atau
produksi.

1.4.13.

Higina Industrial: Praktek yang kondusif untuk menjaga kesehatan, misal
penanganann bahan kimia dan peralatan dengan benar yang mungkin memiliki
dampak negatif terhadap kesehatan.

1.4.14.

Evaluasi Sementara: Evaluasi terhadap kinerja K3 kontraktor selama periode
kontrak.

1.4.15.

Hampir Celaka: suatu peristiwa tidak diinginkan yang tidak mengakibatkan cedera
fisik pada orang, kerusakan pada properti, dan kerugian pada proses atau produksi.
Hampir celaka yang mempunyai potensi risiko tinggi harus diinvestigasi secara tuntas
untuk memastikan agar tidak terjadi.

1.4.16.

Penilaian Risiko - suatu penilaian sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi
risiko dan dampak yang terlihat (tangible) dan tidak terlihat (intangible) dari suatu
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tugas/pekerjaan tertentu, fungsi atau lingkungan kerja agar kru dapat menjalankan
tugas/pekerjaan mereka tanpa terpapar pada risiko-risiko K3L terkait.
1.4.17.

Pemilik: Badan yang memiliki dan memegang kendali di lokasi kerja serta
keseluruhan operasi.

1.4.18.

Sub-Kontraktor: Suatu kelompok atau perusahaan atau unit organisasi yang
mengontrak jenis pekerjaan tertentu yang diberikan oleh Kontraktor.

1.4.19.

Panelis Penilai Tender - Kelompok orang yang melakukan analisis tender dan
membuat rekomendasi akhir dalam pemberian kontrak, yang terdiri dari perwakilan
Unit Organisasi Klien PTFI dan Departemen Kontrak PTFI, dan jika diperlukan, Ahli
Disiplin Teknis dan/atau Independen.

PTFI CSMS Manual
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Bagian 2

ARAHAN MANAJEMEN

Sepuluh arahan/arahan berikut harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh jajaran manajemen, karyawan,
kontraktor dan sub-kontraktor terlepas apa pun jabatan atau bidang fungsi tanggung jawab mereka:
(1)

Memastikan bahwa Produksi yang Selamat tidak pernah dikompromikan.

(2)

Mengembangkan dan mengelola secara aktif rencana-rencana K3 untuk seluruh Unit Organisasi,
Perusahaan Mitra dan Perusahaan Kontraktor.

(3)

Memastikan seluruh karyawan, pengunjung dan kontraktor diberikan orientasi (induction) secara
efektif, terlatih & kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

(4)

Mengidentifikasi, menilai, dan mengontrol bahaya-bahaya dan risiko-risiko K3.

(5)

Menggunakan pertemuan individu dan kelompok untuk mengomunikasikan dan berkonsultasi
mengenai isu-isu K3.

(6)

Melaporkan dan menginvestigasi semua insiden dan melaksanakan tindakan perbaikan secara
tepat waktu berdasarkan akar penyebab.

(7)

Menghargai karyawan atas kontribusi-kontribusi K3 positif mereka.

(8)

Memastikan karyawan, baik operasional, administrasi maupun support, memahami tanggung jawab
K3 mereka dan bertanggung gugat untuk hal-hal tersebut.

(9)

Menggunakan tingkat rerata insiden (incident rate) dan indikator kunci (lead indicator) untuk
mengevaluasi dan mengelola K3.

(10) Melaksanakan operasi dengan memperhatikan masyarakat di mana kita beroperasi.

PTFI CSMS Manual
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Bagian 3

PERSYARATAN SMK3K

3.1. ADMINISTRASI DAN TANGGUNG JAWAB
3.1.1

Tanggung Jawab K3 Kontraktor
Kontraktor bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan dan mempertahankan
program-program K3 mereka untuk memenuhi tujuan dan sasaran sebagaimana
dinyatakan oleh PTFI dan untuk memantau program-program sub-kontraktor mereka guna
memastikan pemenuhan mereka terhadap tujuan dan harapan PTFI.

3.1.2

Tanggung Jawab Umum
Sebelum memulai pekerjaan di lokasi kerja, kontraktor dan sub-kontraktor harus
mempersiapkan dan menyerahkan rencana K3 spesifik dengan lokasi kerja/tugas/proyek
untuk ditinjau yang mencerminkan niat kontraktor/sub-kontraktor untuk memastikan
kepatuhan penuh dan menyeluruh mereka terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam buku pedoman ini berkenaan dengan cakupan pekerjaan yang dikontrakkan.

Catatan:
Hanya bagian-bagian dalam buku pedoman ini yang berlaku langsung untuk
pekerjaan yang sedang dilakukan oleh kontraktor/sub-kontraktor yang diwajibkan
untuk dimasukkan dalam rencana K3 spesifik lokasi kerja dan juga risiko-risiko K3
yang diidentifikasi dan kontrol-kontrol yang terkait atau pengelolaan risiko-risiko
tersebut. Rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor juga harus mengidentifikasi semua
ketentuan K3 spesifik dengan lokasi kerja di fasilitas PTFI di luar persyaratanpersyaratan yang tertuang dalam buku pedoman ini. Selain itu, semua ketentuan
K3 PTFI yang berlaku untuk pekerjaan yang dilaksanakan yang tidak tercantum
dalam

buku

pedoman

ini

juga

harus

dicantumkan

dalam

rencana

K3

kontraktor/sub-kontraktor.
Seluruh kontraktor/sub-kontraktor diwajibkan untuk mengikuti dan melaksanakan
program-program K3 PTFI yang berlaku dan dengan mengisi formulir F-5.43-01G090701a – Kriteria Pemilihan dan Tender untuk Calon Kontraktor (lihat
Lampiran 1 dalam Buku Pedoman ini), yang akan membantu menentukan
program-program K3 PTFI mana yang harus diberlakukan oleh kontraktor/subkontraktor.

Kontraktor/sub-kontraktor harus mengikuti pertemuan kerja dengan manajer proyek
kontrak, di mana selama pertemuan ini, rencana K3 spesifik-lokasi kontraktor/subkontraktor akan ditinjau untuk memastikan apakah memenuhi semua harapan K3 PTFI,
dan spesifik untuk pekerjaan dan tugas yang sedang dilaksanakan. PTFI akan
PTFI CSMS Manual

9 |

menyampaikan semua rincian spesifik-lokasi tambahan yang tidak diidentifikasi dalam
rencana kontraktor/sub-kontraktor. Modifikasi-modifikasi terhadap rencana K3 akan
dituntaskan dalam pertemuan ini. Amandemen atau perubahan-perubahan selanjutnya
terhadap rencana K3 harus diserahkan untuk ditinjau dan disetujui sebelum dilaksanakan.

Setiap kontraktor/sub-kontraktor harus menyediakan, sebagai persyaratan minimum,
seorang tenaga tetap profesional K3 yang memiliki kualifikasi bila jumlah tenaga kerja
kontraktor/sub-kontraktor mencapai atau melebihi 50 (lima-puluh) karyawan. Tenagatenaga tambahan profesional K3 tetap dan kompeten akan ditugaskan pada proyek untuk
setiap tambahan 250 (dua ratus lima-puluh) karyawan. Semua tenaga profesional K3
kontraktor/sub-kontraktor, melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman, harus mampu:


Mengidentifikasi bahaya-bahaya yang sudah ada atau yang potensial, termasuk
tindakan tidak selamat, dalam tugas-tugas yang sedang dilaksanakan.



Mengidentifikasi kondisi-kondisi kerja yang tidak selamat, berbahaya terhadap
keselamatan dan kesehatan karyawan dan lingkungan.



Mengidentifikasi setiap ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan dan kebijakan K3,
termasuk perilaku yang berisiko.



Diberi kewenangan melakukan tindakan segera untuk mempertahankan lingkungan
kerja yang sehat dan selamat.

Nama-nama dan dokumen pendukung (credentials) semua tenaga profesional K3
kontraktor/sub-kontraktor yang akan ditugaskan pada proyek harus diberikan kepada
Kepala Divisi K3 Korporat PTFI untuk ditinjau sebelum memulai pekerjaan yang
dikontrakkan.

3.1.2.1

Persyaratan Khusus
Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan mengenai
pemberian kontrak, sebelum melaksanakan pekerjaan apa pun, kontraktor/subkontraktor harus menyerahkan kepada Penanggung Jawab Kontrak (Contract
Responsible Person), surat yang ditandatangani oleh petugas perusahaan yang
menetapkan persyaratan-persyaratan berikut:
•

Pernyataan perusahaan tentang kebijakan keselamatan & kesehatan kerja

•

Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan K3 Pemerintah RI,
Pedoman K3 Kontraktor Freeport-McMoRan Copper & Gold, serta
persyaratan apa pun yang ditetapkan oleh area operasi PTFI di mana
pekerjaan akan dilaksanakan.
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•

Penyedian alat pelindung diri (APD) kepada semua personel kontrak untuk
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, termasuk namun tidak
terbatas pada, kacamata pelindung, topi pelindung, sepatu pelindung,
pelindung jatuh dan pakaian pelindung yang diperlukan.

•

Mempertahankan standar-standar kerapian dan kebersihan yang tinggi di
mana tempat kerja harus dijaga tetap teratur dan semua puing-puing,
material limbah, dll., disingkirkan saat pekerjaan berlangsung.

•

Terlibat sepenuhnya dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko di tempat
kerja karena penilaian risiko merupkan bagian penting dalam sistem
manajemen K3 PTFI. Instruksi tambahan akan diberikan oleh personel PTFI
yang ada di lokasi kerja, termasuk perangkat untuk mengidentifikasi bahaya,
menilai risiko dan menentukan control (HIRADC).

•

Memverifikasi bahwa semua karyawan kontrak telah menerima orientasi
keselamatan berkaitan dengan proyek maupun pelatihan lainnya yang
disyaratkan

khusus

untuk

pekerjaan

yang

dilaksanakan

(misal

lockout/tagout, memasuki ruang tertutup, bekerja di ketinggian, penggalian,
dll.)
•

Menyediakan kebijakan tindakan disiplin, termasuk penolakan masuk ke
lokasi kerja bila perlu, terhadap individu-individu yang melanggar prosedurprosedur K3 atau ketentuan berkaitan dengan obat-obatan terlarang dan
alkohol, atau bekerja serampangan/ceroboh atau tidak selamat.

•

Menyediakan jajaran respons garis depan (first line response) untuk
pertolongan pertama, keadaan darurat, kebakaran, dll. Tindakan tambahan,
perawatan, dan dukungan akan diberikan oleh PTFI jika diperlukan.

•

Memastikan semua registe), catatan, dokumen dan laporan dalam kondisi
terkini (up to date) dan diselesaikan dengan benar, disimpan di tempat yang
selamat di lokasi kerja, dan dipelihara untuk ditinjau oleh badan-badan
hukum atau perundang-undangan.

•

Menghentikan semua pekerjaan di area kerja apabila menemukan kondisi
bahaya atau kondisi yang dapat mengancam jiwa yang segera menimpa,
sampai perbaikan yang tepat dan efektif dilkukan. Kontraktor/sub-kontraktor
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan segera diambil untuk
menghilangkan semua tindakan dan/atau kondisi

tidak

aman. Jika

kontraktor/sub-kontraktor menunda atau menolak melakukan tindakan
perbaikan, PTFI dapat memilih untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:
o
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o

Menghentikan pembayaran untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

o

Memperbaiki situasi dan menagih balik kontraktor/sub-kontraktor atas
biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Setiap manajer, supervisor, pemilik atau orang lain yang bertanggung jawab
kontraktor/sub-kontraktor yang mengharuskan, memaafkan, meminta atau
mengizinkan karyawan bekerja melakukan tindakan selamat atau dalam kondisi
tidak selamat harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek.

3.1.2.2

Karyawan
Tidak ada karyawan kontraktor atau sub-kontraktor yang akan diminta atau
sengaja diizinkan bekerja di lingkungan yang tidak selamat. Setiap karyawan
kontraktor dan sub-kontraktor bertanggung jawab untuk mempelajari dan
mematuhi aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk pekerjaannya, dan
untuk melaporkan dan mengatasi bahaya-bahaya yang diamati atau diantisipasi
kepada pengawas langsungnya. Kontraktor/sub-kontraktor bertanggung jawab
untuk memberikan pelatihan kepada setiap karyawan mengenai aturan-aturan
dan tindakan pencegahan K3 proyek yang dilaksanakan pada saat orientasi awal
mereka di mana mereka akan dimintakan pertanggung-gugatannya.

3.1.3

Persyaratan Pelatihan Umum
Setiap kontraktor diminta untuk memberikan pelatihan K3 secara teratur dan berkelanjutan
untuk semua karyawannya, dan untuk memantau program-program pelatihan untuk subkontraktor. Pelatihan harus mencakup namun tidak terbatas pada orientasi (induction) K3
lokasi kerja dan juga pelatihan spesifik-tugas sebagaimana disyaratkan oleh badan
peraturan atau teridentifikasi dalam Buku Pedoman SMK3K PTFI. Seluruh pelatihan harus
didokumentasikan dan suatu proses harus dibuat untuk memungkinkan verifikasi cepat
terhadap pelatihan yang diterima oleh setiap individu. Tidak seorang pun akan diizinkan
bekerja di properti PTFI tanpa mengikuti pelatihan orientasi (induction) K3 awal
sebagaimana disyaratkan dalam buku pedoman ini.

Verifikasi pelatihan yang diterima harus tetap berada di tangan setiap karyawan kontrak
setiap kali berada di lokasi dan diarsipkan dalam dokumentasi kontraktor/sub-kontraktor.
Pelatihan

khusus

atau

untuk

pemenuhan

terhadap

perundang-undangan

harus

dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan harus diselesaikan sebelum karyawan
kontraktor/sub-kontraktor melaksanakan tugas.
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3.1.4

Pertemuan dan Komunikasi Kesehatan & Keselamatan Kerja
Semua pertemuan K3 akan didokumentasikan dan penyimpanan rekam harus sesuai
dengan kontrak tertulis. Pertemuan K3 terencana terjadwal harus dilakukan di lokasi kerja
untuk semua personel.

Paling kurang, pertemuan K3 harus mencakup:


Pertemuan K3 Rutin: Setiap pengawas akan mengadakan secara mingguan paling
kurang satu pertemuan K3 atau pertemuan pelatihan tugas di lokasi kerjanya. Pokok
bahasan harus mencakup prosedur-prosedur keselamatan tertentu yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan kru, dengan penekanan pada prosedur kerja yang aman
dan bahaya-bahaya potensial.



Pertemuan K3 Bulanan untuk Pengawas: Setiap kontraktor/sub-kontraktor akan
mengadakan pertemuan bulanan untuk seluruh pengawas dan manajer guna meninjau
statistik dan insiden keselamatan, membahas permasalahan K3 apa saja, dan
mengembangkan rencana-rencana tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran K3
proyek. Item tindakan harus didokumentasikan dan ditelusuri hingga selesai.
Perwakilan manajer proyek PTFI harus diundang pada pertemuan bulanan ini.



Komunikasi K3: Setiap kontraktor/sub-kontraktor harus bertanggung jawab untuk
memberikan informasi terkait kepada karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan
kerja sebagaimana diperlukan yang berhubungan dengan: informasi spesifik
perundang-undangan

K3

Republik

Indonesia,

informasi

keselamatan

spesifik

perusahaan, poster kesadaran K3, komunikasi insiden di tempat kerja, dll. Ini dapat
dicapai melalui penggunaan papan buletin komunikasi karyawan yang ditempatkan di
lokasi strategis.


Ketika pertemuan K3 kontraktor/sub-kontraktor PTFI diadakan, wakil manajemen
kontraktor/sub-kontraktor harus menghadiri pertemuan.

3.1.5

Penugasan Kerja
Semua penugasan kerja, terlepas apa pun tingkat kegiatannya, akan mencakup perhatian
khusus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Karyawan harus memiliki akses
langsung terhadap prosedur-prosedur keselamatan tertulis dan/atau pedoman-pedoman
yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan juga terhadap Lembar
Data Keselamatan Bahan (MSDS) di mana bahan kimia atau bahan berbahaya sedang
digunakan. Jika petunjuk-petunjuk K3 lisan disediakan sebagai pengganti pedoman tertulis,
karyawan harus dapat mengulangi petunjuk-petunjuk tersebut untuk menunjukkan dan
menyatakan pemahaman terhadap pedoman keselamatan yang kritis.
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3.1.6

Izin-izin
Kontraktor/sub-kontraktor diharuskan menunjukkan sertifikasi khusus dan memiliki izin-izin
K3 yang disyaratkan. Manajer proyek harus mengidentifikasi sertifikasi dan izin-izin K3
yang disyaratkan untuk proyek dan izin-izin/formulir dari kontraktor/sub-kontraktor tersebut
harus ditinjau oleh petugas K3 lokasi kerja. Contoh kegiatan-kegiatan yang mengharuskan
izin mencakup, tetapi tidak terbatas pada: izin memasuki ruang tertutup, izin kerja panas,
izin penggalian/pemaritan, dan aktivitas rigging.

Contoh-contoh sertifikasi mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pengoperasian crane,
rigging, pengoperasian fork lift, dan peledakan.

3.1.7

Orientasi (Induction)
Personel kontrak yang baru dipekerjakan, dipromosikan, dan/atau ditransfer yang akan
bekerja di properti PTFI harus diberikan instruksi sepenuhnya mengenai praktek-praktek
K3 yang disyaratkan dalam penugasan mereka. Semua karyawan akan menerima orientasi
K3 sebelum memulai pekerjaan mereka sementara pengunjung akan menerima orientasi
K3 mereka sebelum keluar dari area kantor atau didampingi pada saat mereka berada di
lokasi kerja. Petunjuk-petunjuk awal untuk personel tentang lokasi baru akan mencakup
pembahasan tentang peraturan-peraturan keselamatan dasar lokasi kerja dan harus
dilaksanakan di bawah arahan Manajer Proyek atau trainer Kontraktor/sub-kontraktor yang
memiliki kualifikasi sebagai bagian dari orientasi awal lokasi kerja. Bukti untuk pelatihan
semacam itu harus didokumentasikan.

Minimal, orientasi harus membahas, jika berlaku, hal-hal berikut:
o

Bahaya-bahaya spesifik lokasi kerja

o

Prosedur pelaporan insiden

o

Prosedur evakuasi darurat

o

Pelaporan tindakan atau kondisi tidak selamat

o

Bagaimana mendapatkan pertolongan pertama

o

Persyaratan standar komunikasi bahaya

o

Sinyal peledakan dan prosedur penanggapan (berlaku untuk area tambang/area
pemindahan tanah)

o

Persyaratan alat pelindung diri

o

Identifikasi bahaya-bahaya di tempat kerja

o

Kebijakan obat-obatan dan alcohol

o

Masalah yang berkaitan dengan kesehatan kerja, seperti misalnya merokok, konsumsi
kalori, dll.

o
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o

Prosedur perlindungan dan evakuasi dari kebakaran untuk area kerja

o

Prosedur keselamatan yang khusus untuk setiap pekerjaan

o

Lalu lintas umum dan prosedur jalan angkutan

o

Prosedur lingkungan hidup

o

Bekerja di sekitar alat bergerak/berat

o

Sinyal peledakan dan prosedur tanggap darurat (berlaku untuk area tambang/area
pemindahan tanah)

o

3.1.8

Aturan-aturan dan tanggung jawab keselamatan umum

Hak-hak Perusahaan
PTFI

berhak

untuk

menambah,

menginterpretasikan,

mengubah,

merevisi

atau

meninggalkan semua atau kebijakan dan prosedur apa saja kapan saja, dan
memaklumkan

standar-standar

K3

tambahan

Pemberitahuan sebagaimana mestinya tentang

selama

berlangsungnya

proyek.

perubahan akan diberikan untuk

pelaksanaan yang segera.

3.1.9

Pedoman untuk Cara Kerja Selamat
Melalui investigasi kecelakaan yang melibatkan insiden-insiden signifikan, beberapa
prosedur atau proses penting telah ditemukan sebagai faktor penyebab yang memberikan
kontribusi. Meskipun fokus harus diletakkan pada akuntabilitas dan penegakan semua
aturan dan prosedur, penekanan tambahan akan diberikan pada factor-faktor penyebab
penting ini.

Cara-cara kerja yang selamat memberikan petunjuk-petunjuk praktis yang harus digunakan
untuk memfasilitasi pelaksanaan dan penerapan standar-standar Sistem Manajemen
FRESH yang berhubungan dengan Program Pencegahan Fatalitas.

Ini merupakan

dokumen-dokumen yang disiapkan untuk tujuan memberikan petunjuk kepada para
personel manajemen dan staf level senior mengenai cara-cara yang dapat diterima untuk
mencapai kepatuhan terhadap peraturan-peraturan K3 PTFI.

Tersedia informasi khusus yang menguraikan tanggung jawab, persyaratan-persyaratan
teknis, operasional, inspeksi, pemeliharaan dan pelatihan. Daftar di bawah ini
menyebutkan beberapa pedoman praktek kerja yang aman menjelaskan standar minimum
(jika ada) yang harus diterapkan berkaitan dengan topik/peralatan. Informasi rinci tersedia
di Manual FRESH PTFI, Standar dan SOP yang relevan untuk area kerja masing-masing
bahwa setiap kontraktor/sub-kontraktor harus mendapatkan dari Penanggungjawab
Kontrak PTFI mereka.
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3.1.9.1

Pengoperasian kendaraan dan alat bergerak.
Pengalaman menunjukkan bahwa kesalahan operator/pengemudi adalah
penyebab utama insiden yang mengakibatkan kematian berhubungan dengan
kendaraan dan alat bergerak. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk
menetapkan dengan rinci persyaratan pengoperasian kendaraan dan peraturan
lalu lintas jalan untuk mengelola interaksi dan pergerakan lalu lintas.

Memastikan bahwa semua kendaraan dan alat bergerak dioperasikan oleh orang
yang kompeten dan memiliki izin mengemudi, dengan cara yang selamat sesuai
dengan peraturan lalu lintas jalan, sehingga risiko fatalitas dapat dikendalikan.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.18, 2.18.10 dan 2.18.20
dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.2

Pengisolasian dan penggembokan (Lock Out, Tag Out dan Try Out/ Zero Test)

Terdapat berbagai energi berbahaya yang, jika tidak dikendalikan, dapat
mengakibatkan karyawan terpapar pada cedera serius dan cedera fatal.
Sangatlah penting agar cara-cara kerja ditetapkan untuk mengendalikan proses
kerja sehingga karyawan tidak terpapar pada ancaman terlepasnya energi-energi
berbahaya tersebut secara tidak terkendalikan.

Memastikan bahwa semua pekerjaan instalasi, konstruksi, inspeksi dan
pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan pada peralatan dan pabrik yang memiliki
potensi terlepasnya energi berbahaya hanya dilaksanakan oleh orang-orang
yang kompeten dan memiliki izin dengan peralatan diisolasi dan digembok
secara selamat agar risiko fatalitas dapat terkontrol.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.12. dan SOP yang relevan
dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.3

Keselamatan Kelistrikan
Energi listrik umumnya digunakan di seluruh lokasi kerja, akan tetapi, perhatian
khusus harus diberikan terhadap bahaya ini karena energi listrik memiliki potensi
untuk menyebabkan cedera fatal. Oleh karena itu, penting agar pengendalian
risiko ditetapkan untuk mencegah kontak langsung dengan listrik. Tujuannya
adalah untuk menjabarkan secara rinci persyaratan untuk mengelola desain,
instalasi, operasi, dan pemeliharaan baik peralatan listrik tetap maupun portable.

Standar ini berlaku untuk semua instalasi, peralatan, dan perangkat-perangkat
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proteksi, dan pengelolaan kegiatan apapun di mana pekerja dapat berhadapan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan instalasi dan peralatan
listrik di sarana-sarana penyewaan dan penambangan PTFI.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.13, 2.21, 2.22, dan 2.23
dan SOP yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.4

Lifting dan Rigging
Mengangkat, menurunkan, dan menopang beban sering dilakukan dengan
menggunakan berbagai mesin dan peralatan pengangkat. Terlepas apa pun
kegiatannya, setiap pekerjaan yang membutuhkan bantuan mekanis dianggap
memiliki potensi bahaya. Oleh karena itu, penting agar pengontrolan risiko
ditetapkan untuk mencegah situasi-situasi yang memiliki potensi menyebabkan
cedera fatal.

Menjelaskan secara rinci persyaratan untuk mengelola desain, pemeliharaan,
pemilihan,

dan

pengoperasian

mesin-mesin

pengangkat,

peralatan

dan

penopang (support stand) agar beban dapat diangkat dan/atau ditopang dengan
cara yang selamat.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.15 dan 2.15.10 dan SOP
yang relevan dan berlaku untuk area kerja.
3.1.9.5

Izin Memasuki Ruang Tertutup

Kematian pekerja dalam ruang tertutup merupakan tragedi berulang dalam
industri tambang. PTFI memiliki berbagai struktur dan ruang (enclosure) yang
dianggap sebagai ruang tertutup. Oleh karena itu, sangatlah penting agar
tindakan-tindakan pencegahan yang sesuai dan pengontrolan risiko digunakan
untuk mencegah cedera fatal yang terjadi dalam ruang tertutup.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang melibatkan
masuk ke dalam ruang tertutup dilakukan oleh orang yang kompeten dan
memiliki izin, dengan cara yang selamat, menggunakan peralatan yang telah
dipilih dan dipelihara dengan benar, sehingga risiko fatalitas terkendalikan.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 5.52.50 dan SOP yang
relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.6

Bekerja di Ketinggian

Sejumlah kegiatan kerja yang dilaksanakan di PTFI dilakukan pada ketinggian.
PTFI CSMS Manual
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Oleh

karena

itu,

perlu

untuk

menetapkan

control

yang

ketat

untuk

menghilangkan potensi terjadinya insiden fatal akibat jatuh.

Memastikan bahwa perlindungan jatuh yang memadai dan tindakan-tindakan
pencegahan dilaksanakan untuk melindungi personel dari jatuh yang dapat
mengakibatkan cedera fatal.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.40 dan SOP yang relevan
dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.7

Keselamatan Lereng Wall Safety
Untuk yang bekerja di area tambang terbuka, risiko gagalnya lereng/dinding
tambang (pit wall failure) terjadi di area dimana kegiatan penambangan
dilakukan yang berpotensi mengganggu kegiatan operasi. Desain rekayasa
geoteknis sebagai bidang keahlian khusus mengakui bahwa tidak selalu
memungkinkan mengidentifikasi/melokalisir kegagalan pada suatu area tertentu
jauh hari sebelumnya; oleh karena itu, sangatlah penting untuk menetapkan
pengontrolan risiko guna menghindari cedera fatal yang diakibatkan oleh
ketidakstabilan lereng tambang.

Memastikan bahwa semua bahaya yang berhubungan dengan Keselamatan
Lereng Tambang diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan oleh orang yang
kompeten sehingga risiko cedera dapat diminimalkan.
Untuk petunjuk umum, lihat SOP SM-5.02-ENG-007-00 Tambang Permukaan
PTFI dan SOP lain yang relevan dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.8

Bejana Bertekanan
Bejana bertekanan lazim digunakan di seluruh lokasi kerja, akan tetapi, perhatian
yang besar harus diberikan terhadap bahaya ini karena ini memiliki potensi untuk
menyebabkan cedera fatal. Oleh karena itu, penting agar pengendalian risiko
ditetapkan untuk mencegah kontak langsung dengan bejana bertekanan.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat FRESH Standar No. 2.16 dan SOP yang relevan
dan berlaku untuk area kerja.

3.1.9.9

Penanganan Pipa HDPE

Tugas yang menyangkut penanganan pipa HDPE harus dicantumkan pada
setiap register risiko lokasi kerja dan evaluasi untuk mengurangi atau
menghilangkan risiko harus dilakukan sesuai dengan Matriks Risiko PTFI. Izin
Pipa HDPE harus dilengkapi untuk setiap tugas yang berkenaan dengan
PTFI CSMS Manual
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pengangkutan, instalasi, dan/atau perbaikan pipa HDPE. Suatu evaluasi akan
dilakukan sebagai bagian dari proses pemberian izin untuk menentukan apakah
suatu pekerjaan mengharuskan ditunjuknya seorang petugas pemantau.
Petugas pemantau harus tetap berada di tempat kerja setiap saat dan tidak
diberikan tugas atau tanggung jawab pekerjaan lain. Jika petugas pemantau
tersebut harus meninggalkan area, harus ada petugas pemantau lain yang
kompeten sebagai pengganti.
Untuk petunjuk umum, lihat SOP-SPEC-001 Central Services /Construction PTFI
dan SOP lain yang relevan dan berlaku untuk area kerja.
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3.2 STRUKTUR DAN PROSEDUR SMK3K
Struktur dan prosedur SMK3K berisikan 6 (enam) langkah sebagai berikut:
(1) Penilaian Risiko
(2) Pra-Kualifikasi
(3) Pemilihan untuk Tender
(4) Kegiatan Pra-Kerja
(5) Pekerjaan Sedang Berlangsung
(6) Evaluasi Akhir dan Penuntasan (Closeout)
Penjelasan rinci untuk setiap langkah adalah sebagai berikut:

3.2.1

Penilaian Risiko
3.2.1.1 Tujuan
Tujuan langkah ini adalah untuk menjelaskan pekerjaan proyek dan untuk menilai
risiko-risiko K3 yang berhubungan dengan pekerjaan proyek.

3.2.1.2 Proses Penilaian Risiko
PTFI bertanggung jawab untuk membuat penilaian awal terhadap risiko-risiko
K3 berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek. Ini akan membantu
kontraktor/sub-kontraktor dan PTFI dalam mengembangkan program-program dan
cara pelaksanaan kerja yang selamat untuk melindungi semua pekerja. Fokus
penilaian haruslah untuk menilai bahaya-bahaya yang ada dalam melaksanakan
pekerjaan proyek.

Penanggung Jawab Kontrak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan penilaian
risiko sebelum membuat “Pengajuan Kontrak”. Akan tetapi, untuk pekerjaan
dengan risiko rendah namun sering terjadi kecelakaan atau insiden di masa lalu,
mengharuskan level risiko tersebut dinaikkan ke menengah untuk pekerjaan
serupa di masa yang akan datang. Penilaian risiko harus merujuk pada FRESH
Standar 5.02, di mana risiko-risiko yang dinilai dapat ditandai sebagai risiko
rendah, menengah atau tinggi sesuai dengan Matriks Penilaian Risiko.
Penanggung Jawab Kontrak harus berkonsultasi dengan Wakil K3 Area (Area K3
Representative) untuk menentukan Penilaian Risiko K3.

3.2.2

Pra-Kualifikasi
3.2.2.1 Tujuan
Pra-kualifikasi merupakan langkah paling penting dalam SMK3K untuk menyaring
kontraktor/sub-kontraktor potensial. Penyaringan menetapkan apakah mereka
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memiliki pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang akan ditangani secara selamat dan sehat. Seluruh
kontraktor/sub-kontraktor yang mengikuti pra-kualifikasi harus benar-benar mampu
mengelola semua aspek K3 dari pekerjaan yang akan ditangani.

Yang pelu

diperhatikan berkaitan dengan langkah ini adalah bagaimana mengkuantifikasi
kinerja masa lampau dan sistem manajemen K3 terkini dari kontraktor/subkontraktor.

Proses pra-kualifikasi akan menentukan daftar calon kontraktor/sub-kontraktor
terbaik untuk pekerjaan serta keterpilihan mereka (memenuhi syarat atau tidak)
untuk mengikuti tender berdasarkan tingkat risiko pekerjaan yang ditawarkan.
Proses pra-kualifikasi juga akan disyaratkan untuk kasus penyedia tunggal (solesource). Dalam hal tertentu, kontraktor/sub-kontraktor yang ditunjuk sebagai
penyedia tunggal sangat cocok untuk memenuhi keperluan bisnis PTFI, khususnya
di mana penyedia tunggal cocok kemungkinan menjalin hubungan bisnis. Dalam
kasus seperti ini, penempatan kontraktor dapat dilakukan melalui penunjukan
langsung, untuk yang disebut sebagai penyedia tunggal.
3.2.2.2 Proses Pra-Kualifikasi
Seluruh kontraktor/sub-kontraktor termasuk penyedia tunggal harus mengikuti
proses pra-kualifikasi yang merupakan pra-syarat untuk mengikuti tender. Hanya
kontraktor/sub-kontraktor yang lulus pra-kualifikasi SMK3K yang akan dimasukkan
ke

dalam

daftar

kontraktor-kontraktor/sub-kontraktor

peserta

tender

yang

memenuhi syarat. Kontraktor/sub-kontraktor yang ditunjuk sebagai penyedia
tunggal juga harus lulus proses pra-kualifikasi.

Secara

umum,

proses

pra-kualifikasi

mengevaluasi

informasi

mengenai

kompetensi-kompetensi K3 kontraktor/sub-kontraktor, seperti:


Komitmen dan kepemimpinan kontraktor/sub-kontraktor mengenai K3;



Kebijakan dan tujuan strategis;



Komunikasi, pelatihan dan sertifikasi, manajemen sub-kontraktor, standar
kinerja K3;



Manajemen bahaya dan dampak;



Perencanaan dan prosedur;



Pelaksanaan dan pemantauan kinerja;



Audit, inspeksi dan tinjauan;



Nilai pra-kualifikasi sebelumnya bila ada

Formulir pra-kualifikasi yang harus diisi oleh kontraktor harus disediakan oleh
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Departemen Kontrak PTFI merujuk pada Formulir no: F-5.43-01-D120401a –
Kriteria Pemilihan dan Tender untuk Calon Kontraktor (lihat Lampiran 4.1 dalam
Buku Pedoman ini). Formulir dapat didistribusikan kepada kontraktor/subkontraktor

dalam

bentuk

salinan

hard

copy

atau

elektronik.

Jawaban

kontraktor/sub-kontraktor pada dokumen pra-kualifikasi SMK3K akan dievaluasi
berdasarkan Kriteria Evaluasi Pra-kualifikasi PTFI.

3.2.3

Pemilihan untuk Mengikuti Tender
3.2.3.1 Tujuan
Tujuan tahap pemilihan adalah untuk menilai apakah kriteria Rencana K3 dan
Penilaian Mengikuti Tender telah dipenuhi dan untuk memilih, bila diperlukan
berdasarkan pertemuan klarifikasi, peserta tender yang berhasil.

Langkah pemilihan SMK3K ini selaras dengan proses tender dalam kerangka
proses Kontrak dan dianggap sebagai bagian dari evaluasi teknis.

3.2.3.2 Pertemuan Pra-Tender dan Kunjungan ke Lokasi
Pertemuan pra-tender akan memastikan peserta tender memiliki pemahaman
menyeluruh mengenai persyaratan tender, lokasi kerja, dan aturan & ketentuan
yang diberlakukan sebagaimana diuraikan dalam dokumen undangan tender
resmi. Persyaratan harus mencakup aspek-aspek K3, Teknis, Administrasi, Jadwal
dan Komersial.

Meskipun tidak wajib, Panel Penilaian Tender (PPT) boleh mengatur suatu
pertemuan pra-tender dan kunjungan ke lokasi untuk para peserta tender. Dalam
kasus PPT mengharuskan dilaksanakannya pertemuan pra-tender dan kunjungan
ke lokasi, semua peserta tender harus hadir.

Kegagalan menghadiri pertemuan pra-tender dan kunjungan ke lokasi akan
mendiskualifikasikan peserta tender.

PTFI harus memastikan bahwa tahap mobilisasi dan demobilisasi dicakup secara
memadai dalam Rencana K3, jika berlaku. Pentingnya persyaratan SMK3K harus
dikomunikasikan kepada semua peserta tender selama pertemuan klarifikasi pratender atau melalui dokumen undangan tender.

3.2.3.3 Persiapan Dokumen Tender
Ketika mempersiapkan dokumen tender, ada beberapa pertimbangan yang harus
diambil:
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Panel Penilaian Tender bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
dokumen-dokumen tender mencakup persyaratan-persyaratan K3 untuk
kontrak termasuk pengetahuan mengenai bahaya-bahaya yang sudah
diidentifikasi disampaikan kepada kontraktor. PTFI tidak boleh berasumsi
bahwa kontraktor sudah mengetahui bahaya-bahaya yang ada di tempat
kerja.



Kontraktor/sub-kontraktor memiliki tanggung jawab yang leluasa atas
Rencana K3-nya sendiri, namun dokumen-dokumen harus mencantumkan
ketentuan yang jelas bagi

PTFI untuk melaksanakan audit K3 terhadap

kontraktor/sub-kontraktor untuk menilai kepatuhan mereka.

3.2.3.4 Evaluasi Tender dan Inspeksi Lokasi
Selama evaluasi tender, Panel Penilaian Tender harus mengadakan pertemuan
untuk meninjau program K3 yang disiapkan oleh kontraktor/sub-kontraktor dan
menilai seberapa efektif kontraktor dalam memberikan jaminan bahwa semua
bahaya telah diidentifikasi. (Lihat Formulir No: F-5.43-02-D120401a – Evaluasi
Tender K3 Kontraktor pada Lampiran 4.2 dalam Buku Pedoman ini).

Pertemuan klarifikasi (jika perlu) di antara Departemen Kontrak PTFI dan
kontraktor/sub-kontraktor juga harus mengklarifikasi dan menilai lebih lanjut
kesesuaian Rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor dan bagaimana rencana
tersebut

saling

berinteraksi

dengan

Program

K3

PTFI

dan

kontraktor-

kontraktor/sub-kontraktor lainnya. Penilaian ini harus didokumentasikan, karena ini
merupakan salah satu syarat penting pada saat penyerahan kontrak. Inspeksi K3
ke lokasi boleh dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap rencanarencana yang telah diusulkan. Perwakilan K3 akan membantu memberikan arahan
dan

rekomendasi

yang

diperlukan

berkaitan

dengan

K3.

Tidak

boleh

mendatatangkan kontrkator ke dalam wilayah Kontrak Karya PTFI sebelum mereka
menyelesaikan Penilaian Evaluasi Tender.

3.2.3.5 Pemberian Tender
Rekomendasi pemberian tender akan disiapkan oleh Panel Penilaian Tender untuk
mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari Kepala Departemen Kontrak PTFI.
a. Segera setelah kontrak diberikan, Penanggung Jawab Kontrak harus
memastikan

bahwa

Pimpinan

Kontraktor/sub-kontraktor

melaksanakan

tindakan-tindakan berikut:
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1) Daftar Periksa K3 Pra-Kerja yang harus diselesaikan, ditinjau dan disetujui
oleh Kepala Divisi K3 Korporat PTFI.
2) Pertemuan K3 Pra-Kerja (Pre-Job K3 Meeting) yang harus diadakan dan
dihadiri oleh Manajemen Kontraktor/sub-kontraktor dan perwakilan Divisi
K3 Korporat PTFI, dengan menggunakan Uraian Pertemuan Pra-Kerja
Kontraktor. (Lihat formulir no. F-5.43-05-D120401a pada Lampiran 4.5
Buku Pedoman ini)
b. Kontraktor dan Sub-Kontraktor memastikan kepatuhan terhadap semua
Standar FRESH PTFI, peraturan perundang-undangan K3 Pemerintah
Indonesia, dan kebijakan serta prosedur K3 Freeport McMoRan
c.

Kontraktor dan Sub-Kontraktor mengembangkan Prosedur Pengoperasian
Standar (SOP) khusus untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan
menggunakannya sebagai pedoman kerja setiap hari. SOP tersebut harus
ditinjau dan disetujui oleh Penanggung Jawab Kontrak.
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Gambar 1:
Diagram Alir Memilih Kontraktor

Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (CSMS)
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cakupan
pekerjaan
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formulir prakualifikasi untuk
kontraktor
potensial

Mempersiapkan
Draft Perjanjian
Kontrak
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formulir prakualifikasi
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rencana K3
yang lengkap

Mengorganisasi
rapat pra-tender
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lokasi (jika perlu)

Departemen
K3 PTFI

Panel Penilaian
Tender

Kontraktor
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Kontrak PTFI
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3.2.4

Kegiatan Pra-Kerja
3.2.4.1 Tujuan
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang terkait dengan
penilaian risiko kontrak dan aspek-aspek K3 lainnya dari kontrak dikomunikasikan
dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak.
3.2.4.2 Langkah-langkah Kegiatan Pra-Kerja
Kegiatan pra-kerja terdiri dari dua langkah: Kegiatan pra-mobilisasi dan mobilisasi.
Formulir Daftar Periksa Pra-Kerja (lihat Formulir No: F-5.43-03-D120401a – Daftar
Periksa Pra-Kerja K3 Kontraktor pada Lampiran 4.3 dalam Buku Pedoman ini)
harus

digunakan

untuk

memeriksa

kesiapan

kontraktor/sub-kontraktor

melaksanakan pekerjaan dalam kaitannya dengan K3. Hasil dari kegiatan ini akan
dimasukkan ke dalam sistem database oleh Pengguna Akhir.

3.2.4.3 Pra-Mobilisasi
Selama pra-mobilisasi, semua aspek yang terkait dengan penilaian risiko kontrak
dan semua aspek K3 lainnya dari kontrak dikomunikasikan dan dipahami oleh
semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak. Kegiatan yang termasuk dalam pramobilisasi ini adalah pertemuan permulaan (kick-off meeting), inspeksi, audit,
orientasi lokasi dan instruksi K3. Topik-topik yang dibahas selama kegiatan ini
adalah, tetapi tidak terbatas pada: pembahasan rencana kerja, tinjauan mengenai
semua potensi bahaya dan isu-isu K3, pemeriksaan kesiapan untuk semua
peralatan, perkakas dan APD yang disyaratkan, dan prosedur keadaan darurat.
Wakil dari departemen Pengguna Akhir akan melakukan inspeksi. Wakil K3 yang
ditunjuk akan memberikan bantuan jika dibutuhkan dan daftar periksa tinjauan
dokumen akan digunakan untuk memastikan kesiapan kontraktor sebelum
dimobilisasi ke lokasi PTFI (lihat Formulir No: F-5.43-04-D120401a – Daftar
Periksa Dokumen Persyaratan K3 Kontraktor pada Lampiran 4.4 dalam Buku
Pedoman ini)

3.2.4.3.1 Pertemuan Permulaan
Pertemuan permulaan harus dilaksanakan setelah kontrak diberikan dan
sebelum pelaksanaan pekerjaan apa pun. Pertemuan permulaan
dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada kontraktor/subkontraktor agar lebih memahami lokasi kerja, fasilitas, personel, dan
informasi pekerjaan lainnya di PTFI. Pertemuan permulaan dipimpin oleh
Penanggung Jawab Kontrak masing-masing atau wakil yang akan
bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dari pihak kontraktor, personel
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kontraktor utama dan sub-kontraktor harus menghadiri pertemuan
permulaan ini. Tempat pertemuan ini harus diputuskan oleh Penanggung
Jawab Kontrak, apakah dapat diadakan di wilayah PTFI atau diluar PTFI
di kantor pusat Kontraktor/Sub-Kontraktor.
Topik-topik yang dicakup dalam pertemuan permulaan dapat meliputi:


Tinjauan mengenai bahaya utama yang terkait,



Konfirmasi mengenai Rencana K3 yang akan dilaksanakan termasuk
konfirmasi bahwa peran dan tanggung jawab telah ditetapkan dan
dipahami dengan jelas,



Konfirmasi mengenai kompetensi pekerja,



Konfirmasi mengenai setiap tujuan dan target kinerja K3, distribusi
dan penjelasan mengenai pernyataan Kebijakan K3 PTFI, aturanaturan K3 dasar dan prosedur-prosedur kerja dan peraturan &
ketentuan yang berlaku.



Konfirmasi mengenai cakupan dan jadwal kegiatan K3, misalnya
pertemuan K3, audit, inspeksi dan tinjauan. Jumlah inspeksi K3 akan
disetujui terlebih dahulu dan dicatat ke dalam sistem database yang
dilakukan oleh Penanggung Jawab Kontrak.



Konfirmasi mengenai ketersediaan prosedur-prosedur keadaan
darurat kontraktor/sub-kontraktor.



Keterkaitan antara rencana-rencana pendukung (contingency) PTFI
dan kontraktor/sub-kontraktor



Instruksi kepada sub-kontraktor mengenai persyaratan K3



Prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaaan/insiden



Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan hidup



Mengidentifikasi aspek-aspek sosial masyarakat lokal.

Pertemuan

juga

harus

digunakan

sebagai

kesempatan

untuk

mengklarifikasi atau mengangkat isu-isu K3 baru yang mungkin belum
dicakup dalam dokumen kontrak. Gunakan formulir no. F-5.43-05D120401a – Uraian Pertemuan K3 Pra-Kerja Kontraktor (lihat Lampiran
4.5 dalam Buku Pedoman ini), untuk tujuan ini.

3.2.4.3.2 Induksi K3 Lokasi Kerja
Induksi

K3

Lokasi

Kerja

dilaksanakan

untuk

memperkenalkan

kontraktor/sub-kontraktor dengan lingkungan kerja, lokasi kerja, fasilitasfasilitas, dan area-area evakuasi kebakaran, keselamatan dan keadaan
darurat. Semua potensi bahaya dan isu-isu K3 lainnya selama
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pertemuan permulaan harus dikomunikasikan dengan baik selama
induksi ini.
3.2.4.3.3 Pelatihan K3
Kontraktor/sub-kontraktor

bertanggung

jawab

atas

pelatihan

dan

mengintruksikan karyawannya sendiri mengenai semua potensi bahaya
dan isu-isu K3 yang berhubungan dengan pekerjaan.
Personel K3 kontraktor/sub-kontraktor harus memiliki pengetahuan
mengenai keselamatan secara teknis seperti HIRADC; Pertolongan
Pertama dan Pemadaman Kebakaran. PTFI akan memverifikasi bahwa
pelatihan dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik. Metode
untuk

menentukan

pemahaman

tentang

materi-materi

pelatihan,

misalnya ujian tertulis atau lisan, peragaan latihan (walk-through
demonstration), evaluasi di tempat kerja; boleh digunakan oleh PTFI.
Pelatihan dan instruksi lebih lanjut mungkin diperlukan bila pengetahuan
yang diperagakan tidak seperti yang diharapkan.
3.2.4.4 Mobilisasi
Selama mobilisasi, Rencana K3 harus dikomunikasikan kepada Penanggung
Jawab Kontrak dan personel kontraktor/sub-kontraktor terkait. Dalam tahapan
mobilisasi, beberapa kegiatan utamanya adalah:


Pertemuan permulaan di lokasi kerja,



Mobilisasi staf dan peralatan kontraktor/sub-kontraktor,



Finalisasi Rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor,



Audit mobilisasi.

Pada tahapan mobilisasi inilah pelaksanaan Rencana K3 oleh kontraktor/subkontraktor dimulai secara resmi. Tergantung pada situasinya, staf kepengawasan
tambahan dari kontraktor mungkin diperlukan guna memungkinkan pengaturan
dan pelaksanaan Rencana K3 yang lebih cepat. Selama tahapan awal mobilisasi,
seluruh personel inti yang ditugaskan pada pekerjaan harus hadir dan program
orientasi K3 harus digunakan untuk menyampaikan Rencana K3 dan semua aspek
K3 penting lainnya dari kontrak. Pertemuan kemajuan harus digunakan sebagai
metode resmi untuk meninjau pelaksanaan K3, disertai dengan penjelasan
menyeluruh oleh personel PTFI mewakili manajemen lini dan representative K3
dari sisi pengguna akhir.
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Gambar 2:
Proses Kegiatan Pra-Kerja

Proses Kegiatan Pra-Kerja
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Melaksanakan
Orientasi Lokasi K3

Tidak

Memastikan Pelatihan
K3 Lengkap

Lengkap?

Ya

Mobilisasi

Kontraktor

Melaksanakan Pertemuan
Permulaan di Lokasi

Memobilisasi staf dan
peralatan

Menghadiri
program/instruksi
orientasi K3

Melaksanakan Audit Mobilisasi

Pelaksanaan Kontrak

PTFI CSMS Manual

29 |

3.2.5

Pekerjaan Sedang Berlangsung
3.2.5.1 Tujuan
Tujuan tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan
sesuai dengan Rencana K3 yang telah disepakati dan bahwa kebutuhankebutuhan

K3

tambahan,

diidentifikasi

selama

pekerjaan,

dan

ditangani

sebagaimana mestinya.

3.2.5.2 Kunjungan K3 Lapangan
Setelah mobilisasi atau pada saat memulai pekerjaan, Penanggung Jawab Kontrak
harus:


Mengunjungi semua lokasi kerja yang dikelola oleh kontraktor/sub-kontraktor
dan menyampaikan apa yang diharapkan manajemen PTFI kepada semua staf
Kontraktor/sub-kontraktor di lokasi.



Memulai kegiatan-kegiatan inspeksi /audit.

Penanggung Jawab Kontrak juga harus melaksanakan inspeksi lapangan secara
berkala

untuk

memastikan

bahwa

semua

kewajiban

K3

dipenuhi

oleh

Kontraktor/sub-kontraktor. (Lihat Formulir No F-5.43-06-G120401a pada Lampiran
4.6 Buku Panduan ini)

3.2.5.3 Jaminan Kompetensi
Selama pelaksanaan pekerjaan, Penanggung Jawab Kontrak harus terus
memantau kompetensi kontraktor/sub-kontraktor.

Pemantauan harus mencakup verifikasi bahwa kontraktor memenuhi sistem
manajemen, yang dapat mencakup:


Kompetensi dan pemantauan secara ketat terhadap penggantian personel.



Ketentuan mengenai pertemuan orientasi yang diperlukan.



Pelatihan terhadap personel kontraktor dalam kegiatan dan prosedur yang
berhubungan dengan pekerjaan.



Penyelesaian semua pelatihan K3 yang telah disepakati, termasuk setiap
persyaratan pelatihan sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan.



Ketersediaan dokumen-dokumen, instruksi-instruksi dan brosur informasi K3,
yang diperkuat dengan gambar pesan-pesan sederhana.

3.2.5.4 Inspeksi, Audit dan Evaluasi K3 Sementara
Inspeksi dan audit merupakan metode untuk memantau kegiatan-kegiatan K3
kontraktor/sub-kontraktor. Kinerja kontraktor/sub-kontraktor yang telah lulus Tahap
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Kualifikasi secara memuaskan dan memiliki persiapan yang baik selama Kegiatan
Pra-Kerja tidak dapat dijamin tanpa dipantau secara ketat dan dievaluasi. Oleh
karena itu, wajib untuk melakukan evaluasi dan inspeksi berkala. Frekuensi
evaluasi seperti ini tergantung pada sifat pekerjaan, ukuran proyek, risiko-risiko
yang terlibat dan jangka waktu /periode kontrak.

Baik Penanggung Jawab Kontrak maupun kontraktor/sub-kontraktor harus
melaksanakan inspeksi dan audit K3. Semua temuan hasil inspeksi dan audit
harus dibagi antara PTFI dan kontraktor/sub-kontraktor dengan komitmen positif
kedua belah pihak menggunakan temuan-temuan untuk peningkatan kinerja.
Kontraktor/sub-kontraktor harus menindaklanjuti tindakan-tindakan perbaikan
terhadap semua penyimpangan yang ditemukan. Kelalaian dalam melakukan hal
ini atau tindakan perbaikan yang tidak memadai dapat mengakibatkan rapor
negatif dalam evaluasi akhir. Ini akan mempengaruhi peluang kontraktor/subkontraktor untuk berpartisipasi dalam pekerjaan di masa yang akan datang,
dikenakannya peringatan lisan atau tertulis, pemutusan hubungan kerja personel,
penundaan kontrak, atau bahkan pemutusan kontrak.

Contoh formulir untuk digunakan dalam melaksanakan inspeksi dapat ditemukan
dalam Lampiran 4.6 Buku Pedoman ini, di mana formulir ini hendaknya
disesuaikan dengan cakupan kerja dan area kerja Kontraktor/Sub-Kontraktor.
Selain

itu,

semua

petugas

inspeksi

harus

menggunakan

Rencana

K3

kontraktor/sub-kontraktor sebagai alat untuk melakukan peninjauan seperti ini.
Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dalam daftar periksa harus dianggap sebagai
kriteria untuk pemeringkatan. Peringkat kinerja untuk setiap kategori harus
dirangkum dalam Formulir Evaluasi Sementara. Hasil-hasil evaluasi sementara
harus dimasukkan ke dalam sistem database oleh petugas evaluasi.

3.2.5.5 Rencana K3
Penanggung Jawab Kontrak dan kontraktor/sub-kontraktor bertanggung jawab
bersama untuk pelaksanaan dan peningkatan Rencana K3. Pelaksanaan Rencana
K3 yang berhasil akan ditentukan oleh tercapainya pemantauan, evaluasi, dan
pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan.

3.2.5.6 Pertemuan K3
PTFI

dan

kontraktor/sub-kontraktor

harus

bersama-sama

melaksanakan

pertemuan K3 secara regular, yang dihadiri oleh semua karyawan kontraktor/subkontraktor dan wakil-wakil PTFI. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan
pelatihan dan komunikasi secara berkelanjutan mengenai isu-isu K3 dan harus
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dicatat dan didokumentasikan.

3.2.5.7 Kepengawasan dan Komunikasi K3 Karyawan
Kontraktor/sub-kontraktor, pengawas dan karyawan harus memastikan bahwa
pekerjaan yang mereka laksanakan tidak berbahaya baik terhadap diri mereka
sendiri, karyawan lain, kontraktor/sub-kontraktor lain atau terhadap PTFI.
Kontraktor/sub-kontraktor harus memastikan bahwa pekerja kontrak mampu
mengomunikasikan semua isu K3 kepada manajemen mereka.

3.2.5.8 Simulasi dan Latihan Keadaan Darurat
Kontraktor/sub-kontraktor diharuskan melaksanakan atau berpartisipasi dalam
semua simulasi keadaan darurat sementara bekerja di fasilitas PTFI. Prosedur
keadaan darurat kontraktor/sub-kontraktor bisa ditinjau dan ditingkatkan kapan
saja bila diperlukan. Kontraktor/sub-kontraktor juga harus memahami semua
sistem alarm PTFI.

3.2.5.9 Investigasi/Pelaporan Kecelakaan, Insiden
Semua insiden yang berhubungan dengan pekerjaan di lokasi kerja kontraktor/subkontraktor harus dilaporkan kepada PTFI segera dan akan didokumentasikan.
Setelah laporan preliminer insiden, PTFI dan kontraktor/sub-kontraktor dapat
melaksanakan investigasi bersama. Mengacu pada FRESH Standar no. 4.12 –
Investigasi Insiden K3L Internal untuk panduan lebih rinci mengenai pelaporan dan
investigasi insiden.
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Gambar 3:
Kegiatan Pekerjaan Sedang Berlangsung

Penanggung Jawab Kontrak

Pekerjaan Sedang Berlangsung

Mengadakan perjalanan ke
lapangan

Memastikan kompetensi
Kontraktor termasuk pelatihan
dan dokumentasi/instruksi K3
dilaksanakan

Menyampaikan harapan
manajemen kepada seluruh
staf Kontraktor

Melaksanakan
inspeksi/audit/evaluasi
sementara dengan Kontraktor

Melaksanakan inspeksi
setempat secara berkala

Tindakan Disiplin

Tidak

Kontraktor

Melaksanakan pertemuan
dan komunikasi K3 secara
teratur

Peningkatan
K3 diperlukan

Ya
Melaksanakan emergency
drill dan latihan K3

Melaksanakan investigasi
bersama jika terjadi insiden

3.2.6

Merevisi cakupan kerja dan
bahaya tambahan

Melaksanakan tindakan
perbaikan yang disarankan

Evaluasi Akhir dan Penuntasan
3.2.6.1 Tujuan
Tujuan tahapan ini adalah untuk melaksanakan evaluasi bersama terhadap kinerja
kontraktor dan untuk memberikan umpan balik kepada kontraktor dan PTFI yang
dapat digunakan sebagai rujukan untuk pekerjaan di masa yang akan datang.

3.2.6.2 Evaluasi dan Laporan Akhir
Semua kontrak harus dituntaskan (closed out) dengan laporan mengenai kinerja
K3, memberikan umpan balik untuk pengetahuan dan pembelajaran di masa yang
akan datang. Evaluasi akhir harus didasarkan pada kewajiban K3 kontrak, Laporan
Kegiatan Pra-Kerja, Laporan Evaluasi Sementara, tindakan-tindakan perbaikan
PTFI CSMS Manual

33 |

selama evaluasi sementara. Gunakan formulir no. F-5.43-07-D1204r01a – Evaluasi
Akhir Kontraktor (lihat Lampiran 4.7 dalam Buku Pedoman ini). Ini dapat dipasang
pada GCAS ketika diminta untuk dituntaskan (close out).

Daftar periksa harus diselesaikan pada akhir kerja atau setelah berakhirnya
kontrak oleh Penanggung Jawab Kontrak. Analisis dan rangkuman mengenai
penyelesaian kontrak harus mengidentifikasi:


Kualitas Rencana K3 awal dan keterkaitannya dengan kinerja kontraktor/subkontraktor secara keseluruhan, menetapkan pelajaran-pelajaran yang dipelajari
dan bagaimana kontrak masa depan harus dibuat.



Menyoroti aspek-aspek positif pembelajaran dan bagaimana aspek-aspek
tersebut dapat diterapkan di masa yang akan datang. Pembelajaran ini harus
dibagikan kepada kontraktor/sub-kontraktor.



Memasukkan semua bahaya baru yang diidentifikasi ke dalam identifikasi
bahaya dan proses evaluasi untuk kontrak di masa yang akan datang.



Analisis mengenai kinerja K3 pengguna dan kontraktor untuk peningkatan
bersama.



Informasi mengenai kontraktor/sub-kontraktor ditambahkan sebagai rujukan
untuk daftar pengajuan tender di masa yang akan datang yang dapat
memberikan petunjuk untuk perbaikan dalam menilai penawaran tender di
masa yang akan datang.



Mencatat setiap personel yang masuk ke dalam daftar hitam karena tindakan
disiplin atau mereka yang memiliki kinerja yang memuaskan dan bisa
direkomendasikan untuk pekerjaan di masa yang akan datang.

Hasil-hasil dari rangkuman yang disebutkan di atas harus dikomunikasikan dan
disepakati. Penghargaan atau hukuman diberlakukan bagi kontraktor/subkontraktor yang memiliki kinerja jauh dibawah harapan dengan memberikan surat
penghargaan atau surat peringatan.
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Gambar 4:
Evaluasi Akhir / Close out

Evaluasi Akhir/Close Out
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4.0 LAMPIRAN
Lampiran-lampiran ini juga tersedia di Situs Web Occupational Health & Safety
Templates

PTFI– Forms &

Lampiran 4.1: Kriteria Pemilihan dan Penilaian Tender untuk Calon Kontraktor (Formulir no: F-5.43-01D120301a)
Lampiran 4.2: Evaluasi Tender K3 Kontraktor (Formulir no: F-5.43-02-D120401a)
Lampiran 4.3: Daftar Periksa Pra-Kerja K3 Kontraktor (Formulir no: F-5.43-03-D120401a)
Lampiran 4.4: Daftar Periksa Dokumen Persyaratan K3 Kontraktor (Formulir no: F-5.43-04-D120401a)
Lampiran 4.5: Uraian Pertemuan Pra-Kerja K3 Kontraktor (Formulir no: F-5.43-05-D120401a)
Lampiran 4.6: Inspeksi Area Kerja (Formulir no: F-5.43-06-D120401a)
Lampiran 4.7: Evaluasi Akhir K3 Kontraktor (Formulir no: F-5.43-07-D120401a)
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Lampiran 4.1

KRITERIA PEMILIHAN DAN PENILAIAN TENDER
UNTUK CALON KONTRAKTOR
1. Kontraktor menulis program K3
Ya
Tidak
2. Apakah Anda memiliki pernyataan kebijakan manajemen K3 tertulis?
Ya
Tidak
Jika ya, harap berikan salinan.
3. Apakah ada Komite K3 Perusahaan?
Ya
Tidak
Jika ya, harap lampirkan Organisasi Komite.
4. Sebutkan Tingkat Frekuensi dan Tingkat Keparahan Cedera Perusahaan Anda menurut kriteria
Departemen Tenaga Kerja Pemerintah Republik Indonesia untuk tiga tahun terakhir!
Tingkat

TAHUN
20____

20____

20____

Frekuensi
Keparahan
5. Harap berikan data untuk item-item berikut selama periode tahun terakhir:
a) Jumlah fatalitas
b) Jumlah jam kerja yang hilang akibat cedera
c) Jumlah jam kerja karyawan
6. Harap beritahukan jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Anda untuk PTFI:No

No. Kontrak

Periode Kontrak

Klien – Nama, Alamat
dan Nomor Kontak

Keterangan Ringkas
Proyek yang
Dilaksanakan

7. Apakah jumlah jam kerja yang hilang akibat cedera dilaporkan dan rangkuman laporan
dikirimkan ke tempat berikut? Seberapa sering?
Ya

Tidak

Bulanan

Kuartalan

Tahunan

Manajer Lokasi
Kantor DEPNAKER RI
Setempat
Harap lampirkan salinan laporan-laporan terkini.
8. Apakah Anda mengadakan pertemuan K3 lokasi untuk supervisor lapangan?
Ya
Tidak
Seberapa sering?
9. Apakah Anda melaksanakan inspeksi K3 proyek? Ya
Formulir No: F-5.43-01-D120401a

Tidak
Halaman 1 dari 3

Lampiran 4.1
Jika ya, siapa yang melaksanakan inspeksi ini (jabatan)?
dan seberapa sering?
10. Apakah Anda memiliki program orientasi K3 untuk karyawan baru?
Ya
Tidak
Jika ya, apakah program tersebut mencakup instruksi untuk hal-hal berikut?
Ya
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Tidak

Komentar

Perlindungan kepala
Perlindungan kaki
Perlindungan mata
Perlindungan tangan
Perlindungan pendengaran
Perlindungan pernapasan
Sabuk pengaman dan lifeline
Perancah
Pengamanan batas (Perimeter
guarding)
Kebersihan dan kerapian
Perlindungan dari kebakaran
Fasilitas pertolongan pertama
Prosedur keadaan darurat
Bahan-bahan beracun
Pemaritan dan penggalian
(Trenching and excavation)

p.
q.
r.
s.
t.

Ruang tertutup
Tanda, barikade, flagging
Keselamatan kelistrikan
Keselamatan rigging dan crane
Asbes

11. Apakah Anda memiliki program K3 untuk pekerja baru atau Supervisor yang dipromosikan?
Ya
Tidak
Jika ya, apakah program tersebut mencakup instruksi untuk hal-hal berikut?
Ya
Tidak
Komentar
a. Cara-cara kerja yang selamat
b. Pengawasan keselamatan
c. Pertemuan Toolbox
d. Prosedur keadaan darurat
e. Prosedur pertolongan pertama
f.
Prosedur inspeksi peralatan
g. Investigasi cedera dan
ketidakpatuhan
h. Perlindungan dan pencegahan
kebakaran
i.
Orientasi karyawan baru
j.
Prosedur isolasi
12. Apakah Anda memiliki program pemeriksaan kesehatan kerja untuk semua personel yang
berada dalam pengawasan Anda?
Formulir No: F-5.43-01-D120401a

Halaman 2 dari 3

Lampiran 4.1
Ya

Tidak

Jika ya, harap berikan salinan laporan pemeriksaan.

13. Apakah Anda menginspeksi perkakas dan peralatan sebelum membawanya ke lokasi proyek?
Ya
Tidak
Jika ya, harap berikan salinan laporan inspeksi.
14. Apakah Anda memiliki jadwal untuk inspeksi teratur terhadap Plant, perkakas dan peralatan?
Ya
Tidak
Jika ya, harap berikan jadwal tersebut.
15. Apakah Anda/karyawan Anda memiliki lisensi dari Kementerian ESDM Republik Indonesia?
Ya
Tidak
Jika ya, harap berikan salinan dokumen.

Pernyataan
Kami dengan ini menyatakan bahwa semua informasi yang kami sebutkan di atas benar adanya.
Jika terdapat informasi apa pun yang ternyata tidak benar berdasarkan verifikasi atau evaluasi,
maka hal ini akan mengakibatkan pemutusan kontrak.
Dibuat oleh,

Tanda Tangan/Nama/ Jabatan/ Tanggal

Disetujui oleh

Tanda Tangan/Nama/ Jabatan/ Tanggal

Persetujuan untuk memilih
Divisi K3 Korporat PTFI setuju untuk memilih? Ya

Tidak ___________________________

Komentar
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Tanda Tangan/Nama/Jabatan

Formulir No: F-5.43-01-D120401a

Tanggal:

Halaman 3 dari 3

Lampiran 4.2

Formulir Evaluasi Tender K3 Kontraktor
Kontraktor
Alamat
Tanggal Evaluasi

:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________

No
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Tugas

Y

TDK

Keterangan

Kontraktor memiliki program K3 tertulis
Kontraktor memiliki pernyataan kebijakan manajemen K3 tertulis
Kontraktor memiliki Komite K3
Kontraktor mengadakan pertemuan K3 lokasi untuk supervisor lapangan
Kontraktor melaksanakan inspeksi K3
Kontraktor memiliki program orientasi untuk karyawan baru yang
mencakup instruksi untuk hal-hal berikut:
Perlindungan kepala
Perlindungan kaki
Perlindungan mata
Perlindungan tangan
Perlindungan pendengaran
Perlindungan pernapasan
Sabuk pengaman dan lifeline
Perancah
Pengamanan batas (Perimeter guarding)
Housekeeping
Perlindungan dari kebakaran
Fasilitas pertolongan pertama
Prosedur keadaan darurat
Bahan-bahan beracun
Pemaritan dan penggalian (Trenching and excavation)
Ruang tertutup
Tanda, barikade, flagging
Keselamatan listrik
Keselamatan rigging dan crane
Asbes
Kontraktor memiliki program K3 untuk pekerja baru atau Supervisor yang
dipromosikan yang mencakup petunjuk untuk hal-hal berikut
Praktek kerja yang aman
Pengawasan keselamatan
Pertemuan Toolbox
Prosedur keadaan darurat
Prosedur pertolongan pertama
Prosedur inspeksi alat
Investigasi cedera dan ketidakpatuhan (non conformance)
Perlindungan dan pencegahan kebakaran
Orientasi pekerja baru
Prosedur isolasi
Kontraktor memiliki program pemeriksaan kesehatan kerja untuk semua
personel yang berada di bawah pengawasan Anda
Kontraktor telah menginspeksi perkakas dan peralatan sebelum
membawanya ke lokasi proyek

Formulir No: F-5.43-02-D120401a
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10
11

Kontraktor memiliki jadwal untuk inspeksi teratur terhadap pabrik, perkakas
dan peralatan
Kontraktor memiliki lisensi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Indonesia

12. Tingkat Frekuensi dan Tingkat Keparahan Cedera Kontraktor menurut kriteria Kementerian
Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk tiga tahun terakhir
Tingkat

TAHUN
20____

20____

20____

Frekuensi
Keparahan

13. Data keselamatan untuk periode tahun terakhir:
a) Jumlah fatalitas
b) Jumlah jam kerja yang hilang akibat cedera
c) Jumlah jam kerja karyawan

14. Pengalaman kontraktor sebelumnya dengan PTFI:
No

No. Kontrak

Periode Kontrak

Klien – Nama, Alamat
dan Nomor Kontak

Keterangan Ringkas
Proyek yang
Dilaksanakan

15. Ketersediaan laporan jam kerja yang hilang akibat cedera dan distribusi rangkuman laporan:
Ya

Tidak

Bulanan

Kuartalan

Tahunan

Manajer Lokasi
Kantor MENNAKER RI
Daerah
Rekomendasi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________

Formulir No: F-5.43-02-D120401a
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Lampiran 4.3

DAFTAR PERIKSA PRA-KERJA K3 KONTRAKTOR
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Orientasi K3 untuk semua personel manajemen dan karyawan
Pelatihan K3 spesifik diberikan, jika diperlukan
Meninjau persyaratan alat pelindung diri (APD)
a. Topi pelindung
b. Perlindungan mata dan wajah yang disetujui ANSI (Kacamata safety,
goggles, pelindung wajah
d. Perlindungan pendengaran
e. Perlindungan pernafasan (half-mask, full-mask, air supplied)
Uji kelayakan dan sertifikasi medis untuk penggunaan yang tepat
perlindungan pernapasan
f. Perlindungan Jatuh (Full-Body Harness, Shock-Absorbing Lanyard)
g. APD lain yang disyaratkan
Persyaratan/Izin Perancah
Persyaratan Tangga (tidak menghantarkan panas/listrik)
Persyaratan Aerial Man Lift (JLG, Scissor Lift)
Pelatihan Komunikasi Bahaya (MSDS, Label)
Persyaratan Crane (Sertifikasi Operator, Inspeksi, dll.)
Sertifikasi dan Lisensi Alat dan Kendaraan
Kesiapsiagaan Darurat dan Rencana/Protokol Evakuasi
Izin Keselamatan Kerja
a. Pekerjaan Panas
b. Memasuki Ruang Tertutup
c. Penggalian dan Pemaritan
b. Dekat Bahaya (Close Proximity)
c. Bekerja di lokasi terpencil
Pertolongan Pertama/Peralatan Medis
Persyaratan Perlindungan/Pencegahan Kebakaran
Sistem Pelaporan Kecelakaan (jenis, siapa dan kapan melaporkan)
Persyaratan Pencahayaan
Persyaratan Penggembokan dan Pelabelan (LOTO)
Persyaratan Tabung Udara dan Bejana Bertekanan
Rencana Kebersihan dan Kerapian
Prosedur Pengoperasian Standar (SOP)
Cakupan Pengawasan
Petugas K3 untuk dihubungi
Peninjauan Standar FRESH PTFI

Dibuat oleh:
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Tanggal:

Ditinjau oleh Kepala Divisi K3 Area: Tanggal:
Disetujui oleh Kepala Divisi K3 Korporat PTFI:
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Tanggal:
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Lampiran 4.4

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN K3 KONTRAKTOR
FRESH Standar 5.43
Nama Kontraktor :

No.Kontrak

:

Nama Proyek

Periode Proyek

:

No

:

Nama Dokumen / Catatan

Pemenuhan
Ya

I
1
2
3
4
5

UMUM
Dokumen Kontrak Proyek Kontraktor (jika diperlukan)
Dokumen Jenis/Lingkup Pekerjaan
Daftar karyawan proyek (disertai jabatan)
Daftar peralatan, perkakas proyek, kendaraan (jika ada)
Dokumen HIRADC dan bukti sosialisasi HIRADC kepada karyawan

II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KRITERIA PEMILIHAN DAN PENILAIAN TENDER CALON KONTRAKTOR
Dokumen ―Kriteria Pemilihan Tender dan Penilaian Calon Kontraktor‖
Program K3 Kontraktor
Pernyataan Kebijakan manajemen Kontraktor tentang K3
Bagan Organisasi Panitia Pembina/Pelaksana K3
Laporan Kecelakaan yang pernah terjadi
Program Orientasi K3 Kontraktor
Laporan Pemeriksaan Medis Karyawan
Laporan Inspeksi Perkakas dan Peralatan
Jadwal Inspeksi Area Kerja, Perkakas, Peralatan
Surat Izin/Sertifikasi dari Kementerian ESDM RI

III
1
2
3
4
5
6

8
9
10
11
12

DAFTAR PERIKSA PRA-KERJA K3 KONTRAKTOR
Dokumen ―Daftar Periksa Pra-Kerja K3 Kontraktor‖
Matriks Pelatihan K3 Karyawan (Safety Training Matrix)
Sertifikat Keahlian & Sertifikat Pelatihan
Daftar APD yang diberikan ke karyawan
Sertifikat/Lisensi Peralatan Bergerak (alat berat, kendaraan, dsb)
Rencana/panduan Evakuasi Keadaan Darurat
Izin Keselamatan Kerja
a. Izin Kerja Panas
b. Izin Memasuki Ruang Tertutup
c. Izin Penggalian dan Pemaritan
d. Dekat bahaya (Close Proximity Permit)
e. Izin Bekerja di lokasi terpencil
Daftar peralatan darurat (Pemadam kebakaran, P3K, dll)
Sistem Pelaporan Kecelakaan (flow chart)
Prosedur kerja (SOP / JSA / WI)
Rencana sosialisasi standar FRESH PTFI yang dapat diterapkan
Bukti hadir sosialisasi Prosedur Kerja & Standar FRESH PTFI

IV
1
2

RANGKUMAN PERTEMUAN K3 PRA-KERJA KONTRAKTOR
Dokumen ―Rangkuman Pertemuan K3 Pra-Kerja Kontraktor‖
Bukti Pertemuan K3 Pra-Kerja Kontraktor (Risalah rapat, Absensi, dsb)

7

Tdk

Keterangan

NA*

(*) Tidak Berlaku

Diperiksa oleh,

_____________________
Formulir No: F-5.43-04-D120401a
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Lampiran 4.5

URAIAN PERTEMUAN K3 PRA-KERJA KONTRAKTOR
Nama Proyek

: ______________________

Tanggal Mulai

: ______________

No. Kontak

: ______________________

Tanggal Selesai

: ______________

Perusahaan yang
Mengontrak
Manajer Kontraktor

: ______________________

Jumlah total Karyawan

: ______________

: ______________________

No. Telepon

: ______________

Dept. Induk PTFI

: ______________________

No. Fax

: ______________

1.

Kesetaraan/persamaan dalam penggunaan sumber daya K3—KUALITAS—PRODUKSI—BIAYA--JADWAL
dan sumber daya perusahaan lainnya.

2.

Sistem Manajemen FRESH PTFI; Undang-undang dan Peraturan K3 Pemerintah Indonesia yang
berhubungan dengan proyek-proyek yang dimaksud.

3.

4.

Tanggung Jawab Manajemen Kontraktor dalam K3:
 Mendapatkan pesertujuan Divisi K3 Korporat PTFI sebelum memulai pekerjaan. Peninjauan berkala untuk
persetujuan, dan syarat-syarat pemutusan kontrak.

Rencana Tindakan K3 Kontraktor.

Ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar (SOP) yang berhubungan dengan proyek-proyek.
Termasuk JSA untuk tugas-tugas kompleks dan berisiko tinggi.

Tanggung jawab K3 oleh personel Kepengawasan dan Manajemen.

Inspeksi dan Audit Berkala oleh sendiri, Wakil PTFI atau Pihak Ketiga.

Persetujuan Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PTFI untuk Sub-Kontraktor

Tanggung Jawab K3 Sub-Kontraktor .
Orientasi K3 dan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan K3 lainnya yang disyaratkan.

5.

Dokumentasi dan Laporan K3.

6.

Wakil K3 Kontraktor:

Tersedia secara penuh waktu atau paruh waktu, tergantung pada cakupan pekerjaan.

Memiliki latar belakang dan keterampilan K3, memahami Undang-undang dan Peraturan K3 Pemerintah
Indonesia.

Memahami Sistem Manajemen FRESH PTFI.

Memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Mampu melaksanakan pelatihan, inspeksi, investigasi dan pelaporan kecelakaan yang berhubungan
dengan K3.

7.

Pemenuhan K3:
 Tidak mentoleransi pelanggaran safety.

Pelanggaran serius/besar pertama kali bisa berarti pemecatan atau pemutusan kontrak.

Mengikuti Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PTFI atau dengan cara lain menetapkan pertemuan KKB
sendiri sesuai dengan Standar KKB PTFI.

8.

Alat Pelindung Diri (APD):
 APD Wajib
 APD yang disyaratkan lainnya

9.

Perlindungan Jatuh.

10.

Keselamatan Perancah dan Tangga

11.

Keselamatan Pengangkatan dengan Crane dan Aerial Man Lift.

12.

Keselamatan Peralatan dan Kendaraan Ringan:

Izin

Sertifikasi dan Lisensi Operator

Formulir No: F-5.43-05-D120401a
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Keselamatan Lalu Lintas

13.

Izin Kerja K3:

Pekerjaan Panas (Hot Works)

Penggalian dan Pemaritan (Excavation and Trenching)

Memasuki Ruang Tertutup (Confined Space Entry)

Dekat Bahaya (Proximity)

Radioaktif.

14.

Pertolongan Pertama/Perawatan Medis

15.

Pengawasan Medis:

Pemeriksaan medis peronil pra-penerimaan kerja dan berkelanjutan.

Tes dan pemeriksaan medis yang berhubungan dengan kesehatan kerja.

16.

Sistem Kesiapsiagaan dan Pelaporan Darurat.

17.

Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran.

18.

Sistem Investigasi dan Pelaporan Kecelakaan.

19.

Pencahayaan/Penerangan.

20.

Ventilasi.

21.

Akses selamat ke tempat kerja.

22.

Tabung Gas dan Bejana Bertekanan.

23.

Penggembokan dan Pelabelan (LOTO)

24.

Praktek Kebersihan dan Kerapian dan Penyimpanan.

25.

Komunikasi yang Efektif. Atas-ke Bawah dan Bawah-ke Atas.

26.

Skema Saran K3.

27.

Pemberitahuan Tinjauan Kecelakaan dan K3.

28.

Sanitasi dan Higiena Industrial (Sanitary and Industrial Hygiene).

29.

Bahaya dan Risiko Spesifik yang berhubungan dengan proyek.

30.

K3 di luar tempat kerja.

Informasi di atas telah dipahami, dan akan dilaksanakan selama pelaksanaan proyek.

___________________________
Wakil Perusahaan Kontraktor

__________________________
Kepala Divisi K3 Area

___________________________
Wakil BU induk PTFI

_____________________________________________
Kepala, Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PTFI

Formulir No: F-5.43-05-D120401a
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Halaman 1 dari 2

Lampiran 4.6

LAPORAN TINDAK LANJUT
INSPEKSI AREA TEMPAT KERJA
DEPARTEMEN

:

TANGGAL INSPEKSI

:

AREA KERJA

:

PETUGAS INSPEKSI

:

PENANGGUNG JAWAB
NO
ELEMEN

:

TINGKAT
RISIKO

Formulir No: F-5.43-06-D120401a

PENYIMPANGAN (TERMASUK
LOKASI)

TINDAKAN YANG DIAMBIL

PENANGGUNG JAWAB

SELESAI TANGGAL

Halaman 2 dari 2

Lampiran 4.7

Formulir Evaluasi Akhir K3 Kontraktor
Kontraktor
Alamat
Tanggal Evaluasi

:____________________________________________________
:____________________________________________________
:____________________________________________________

I.
Rencana K3 Kontraktor
No
1

2

II.

III.
No

Tugas

Ya

Tdk

Keterangan

Kontraktor telah melaksanakan Rencana K3 awalnya:
Komitmen manajemen dan organisasi
Tanggung Jawab, Tenaga Kerja, Standar dan Dokumentasi
Persyaratan Perlindungan/Pencegahan Kebakaran
Perencanaan dan prosedur K3
Pelaksanaan K3 dan pemantauan kinerja
Rencana K3 yang Direvisi
Identifikasi bahaya-bahaya baru
Pelaksanaan bahaya-bahaya baru yang telah diidentifikasi

Tingkat keselamatan
a. Jumlah fatalitas
b. Jumlah jam kerja yang hilang karena cedera
c. Jumlah jam kerja karyawan

_____

Daftar personel dengan tindakan disiplin:
Nama

Tindakan Disiplin

1
2
3
4
5

IV.

Evaluasi Akhir
a. Di Bawah Target

V.

b. Memenuhi Target

c. Di Atas Target

Rekomendasi untuk pekerjaan di masa yang akan datang

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Penanggung Jawab Kontrak

Tanda Tangan/Nama/Jabatan/Tanggal

Formulir No: F-5.43-07-D120401a
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