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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kepentingan pengusaha,
pekerja dan pemerintah di seluruh dunia. Menurut perkiraan ILO, setiap tahun
di seluruh dunia 2 juta orang meninggal karena masalah-masalah akibat kerja.
Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal. Disamping itu,
setiap tahun ada 270 juta pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja
dan 160 juta yang terkena penyakit akibat kerja. Biaya yang harus
dikeluarkan untuk bahaya-bahaya akibat kerja ini amat besar. ILO
memperkirakan kerugian yang dialami sebagai akibat kecelakaan-kecelakaan
dan penyakit akibat kerja setiap tahun lebih dari US$1.25 triliun atau sama
dengan 4% dari Produk Domestik Bruto (GDP) (ILO, 2004).
Tingkat kecelakaan-kecelakaan fatal di negara-negara berkembang
empat kali lebih tinggi dibanding negara-negara industri. Di negara-negara
berkembang, kebanyakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja terjadi di
bidang-bidang pertanian, perikanan dan perkayuan, pertambangan dan
konstruksi. Tingkat buta huruf yang tinggi dan pelatihan yang kurang
memadai mengenai metode-metode keselamatan kerja mengakibatkan
tingginya angka kematian yang terjadi karena kebakaran dan pemakaian zatzat berbahaya yang mengakibatkan penderitaan dan penyakit yang tidak
terungkap termasuk kanker, penyakit jantung dan stroke. Praktek-praktek
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ergonomis yang kurang memadai mengakibatkan gangguan pada otot, yang
mempengaruhi kwalitas hidup dan produktivitas pekerja. Selain itu, masalahmasalah sosial kejiwaan di tempat kerja seperti stres ada hubungannya
dengan masalah-masalah kesehatan yang serius, termasuk penyakit-penyakit
jantung, stroke, kanker yang ditimbulkan oleh masalah hormon, dan sejumlah
masalah kesehatan mental (Alan Boulton, 2004).
Masalah-masalah K3 merupakan bagian penting dalam agenda ILO.
Konferensi Perburuhan Internasional di tahun 2003 membicarakan standarstandar K3 sebagai bagian dari pendekatan yang terintegrasi dan mencapai
persetujuan mengenai strategi K3 global yang menghimbau dilakukannya
suatu aksi yang “jelas dan terpusat” untuk mengurangi angka kematian, lukaluka dan penyakit akibat kerja (Alan Boulton, 2004). ILO menghimbau
adanya usaha bersama untuk meningkatkan keselamatan para pekerja.
Strategi global mengenai K3 terdiri dari terciptanya budaya keselamatan dan
kesehatan kerja yang kuat di semua perusahaan dan pengenalan akan
pendekatan yang sistematis terhadap manajemen K3. Suatu pendekatan
sistematis terhadap manajemen K3 di tingkat perusahaan telah dikembangkan
dalam “Panduan ILO mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (ILO-OSH-MS-2001)” (ILO, 2004). Oleh karena itu sudah
menjadi kewajiban perusahaan melaksanakan dan menerapkan peraturan
perundangan nasional maupun internasional tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja guna mencapai keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan
bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar.
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Pageo Utama merupakan perusahaan jasa survai yang di bidang minyak
dan gas bumi khususnya mempunyai andil dan peranan yang besar dalam
pencapaian keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaanya. PT. Pageo
Utama melayani jasa survey posisi dibidang pengeboran minyak dan gas
bumi dibawah laut, subsea, tracking dan telemetri yang mana sebagian besar
kegiatannya dilakukan di atas kapal sehingga memiliki potensi bahaya dan
resiko yang cukup besar untuk para pekerja.
Sehingga sudah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk menaruh
perhatian yang besar terhadap pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja.
Implementasi mengenai sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. Pageo
Utama juga merupakan persayaratan dari pihak klien PT. Pageo yang
dimasukkan dalam prosedural Contractor Safety Management System.
Contractor Safety Management System (CSMS) merupakan dokumen
standart yang dibutuhkan baik bagi kontraktor sebagai pemberi kerja maupun
dari sisi mitra kerja sebagai penyedia tenaga kerja tujuannya agar sistem bisa
berjalan dan angka kecelakaan kerja bisa diturunkan. Dan telah di jelaskan di
Nomor Kpts–13/BP00000/2006–S8 Tentang Pengelolaan Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan.
Contractor Safety Management System (CSMS) bertujuan untuk
mengurangi angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan profit
perusahaan dan membangun citra positif perusahaan. Dengan cara menyeleksi
para mitra kerja agar para mitra kerja tidak hanya memikirkan masalah harga,
kemampuan teknis, reputasi dan kemampuan apa saja yang diperlukan tetapi
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masalah keselamatan dan kesehatan kerja juga harus di utamakan.
Contractor Safety Management System (CSMS) tahap prakualifikasi
merupakan langkah untuk menilai seberapa jauh Kesehatan, Keselamatan
Kerja dan Lingkungan diterapkan di perusahaan sehingga dari hasil
prakualifikasi dapat

dilakukan tinjauan

ulang serta

perbaikan dan

peningkatan. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas maka
penulis mengambil judul “Penerapan Contractor Safety Management
System (CSMS) tahap Prakualifikasi di PT. Pageo Utama Jakarta
Selatan”.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang timbul yang akan dibahas oleh penulis dalam
penelitian ini adalah :
Bagaimana penerapan Contractor Safety Management System tahap prakualifikasi di PT. Pageo Utama Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahap pra-kualifikasi
Contractor Safety Management System (CSMS) dan mengetahui hasil
penilaian berdasarkan BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8 di PT. Pageo
Utama.
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D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
1. Bagi Perusahaan
Memberikan masukan sebagai bahan untuk mengevaluasi terhadap
penerapan tahap prakualifikasi Contractor Safety Management System
(CSMS) yang sudah ada serta memberikan masukan agar perusahaan
mencapai nilai maksimal.
2. Bagi Penulis
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan
Contractor Safety Management System (CSMS) tahap pra-kualifikasi di
PT. Pageo Utama.
3. Bagi Pembaca
Memberikan pengetahuan mengenai Contractor Safety Management
System serta dapat menjadikan pedoman dalam pengisian kuisioner pada
tahap pra-kualifikasi.
4. Bagi Program Pendidikan Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Menambah kepustakaan mengenai penerapan Contractor Safety
Management System.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Tempat Kerja
Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja pasal 1 ayat 1, yang dimaksud tempat kerja adalah tiap ruangan
atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga
kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan
suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan
sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan
dengan tempat kerja tersebut. Oleh karena pada tiap tempat kerja terdapat
sumber bahaya maka pemerintah mengatur keselamatan kerja baik di
darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang
berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Ketentuan
tersebut berlaku dalam tempat kerja, yang merupakan tempat-tempat :
a. Dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,
perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat
menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan.
b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau
disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar,
menggigit atau beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
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pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk
bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan
sebagainya atau dilakukan pekerjaan persiapan.
d. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan
hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan,
perikanan, lapangan kesehatan.
e. Dilakukan usaha pertambangan, dan pengolahan emas, perak, logam
atau bijih logam lainnya, batuan-batuan, gas, minyak atau mineral
lainnya baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar
perairan.
f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia baik di
daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di
udara.
g. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga,
dok, stasiun atau gudang.
h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di
dalam air.
i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau
perairan.
j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi
atau yang rendah.
k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah,
kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut
commit to user
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l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang.
m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap,
uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran.
n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.
o. Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar,
televisi atau telepon.
p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset
(penelitian) yang menggunakan alat tehnis.
q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau
disalurkan listrik, gas, minyak atau air.
r. Diputar filem, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi
lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
2. Bahaya dan Risiko
Menurut Soehatman Ramli, Bahaya adalah segala sesuatu termasuk
situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau
cidera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya, sedangkan
menurut Dr. Gempur Santoso (2004), risiko adalah suatu kondisi dimana
terdapat kemungkinan akan timbulnya kecelakaan atau penyakit akibat
kerja oleh karena adanya suatu bahaya.
Menurut Soehatman Ramli, bahaya dan risiko mempunyai hubungan
yang erat seperti pada gambar 1. Bahaya adalah menjadi sumber
terjadinya kecelakaan atau insiden baik yang menyangkut manusia,
properti dan lingkungan. Risiko menggambarkan besarnya kemungkinan
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suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan serta besarnya keparahan
yang dapat diakibatkannya.
Hazards

Incident

Environment

Property

Risk

Gambar 1. Bagan Hubungan Antara Bahaya dan Risiko.
Sumber: Soehatman Ramli (2009).
Besarnya risiko tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, seperti
besarnya paparan, lokasi, pengguna, kuantiti serta kerentanan unsur yang
terlibat. risiko digambarkan

sebagai peluang

dan kemungkinan

(probability) suatu bahaya untuk menghasilkan kecelakaan serta tingkat
keparahan yang dapat ditimbulkan jika kecelakaan terjadi (severity).
Karena itu dalam konsep keselamatan kerja, sasaran utama adalah
mengendalikan atau menghilangkan bahaya sehingga secara otomatis,
risikonya dapat dikurangi atau dihilangkan.
a. Jenis Bahaya
Bahaya dalam kehidupan sangat banyak ragam dan jenisnya.
Jenis bahaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Bahaya Mekanis
Bahaya mekanis bersumber dari peralatan mekanis atau
benda bergerak dengan gaya mekanika baik yang digerakkan
secara manual maupun dengan penggerak, misalnya mesin
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gerinda, bubut, potong press, tempa, dan lain-lain
2) Bahaya Fisis
Bahaya yang berasal dari faktor fisis antara lain: bising,
tekanan, getaran, suhu panas atau dingin, cahaya atau
penerangan, dan radiasi.
3) Bahaya Listrik
Bahaya listrik berasal dari energi listrik.
4) Bahaya Kimia
Bahaya kimia mengandung berbagai potensi bahaya sesuai
dengan sifat dan kandungannya. Bahaya yang dapat ditimbulkan
oleh bahan-bahan

kimia antara lain: keracunan,

iritasi,

kebakaran, polusi dan pencemaran lingkungan (Ramli, 2010).
5) Bahaya Biologis
Bahaya biologis tersebar

di lingkungan

kerja

yang

bersumber dari unsur biologis seperti flora dan fauna berasal
dari aktivitas kerja.
b. Sumber Informasi Bahaya
Bahaya dapat diketahui dengan berbagai cara dan dari berbagai
sumber antara lain dari peristiwa atau kecelakaan yang pernah
terjadi, pemeriksaan ke tempat kerja, melakukan wawancara dengan
pekerja di lokasi kerja, informasi dari pabrik atau asosiasi industri,
data keselamatan bahan (material safety data sheet) dan lainnya.
Adapun sumber informasi bahaya dapat diperoleh melalui cara-cara
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sebagai berikut :
1) Kejadian Kecelakaan
Dari kasus kecelakaan banyak informasi berguna untuk
mengenal bahaya misalnya :
a) Lokasi kejadian
b) Peralatan atau alat kerja
c) Pekerja yang terlibat dalam kecelakaan
d) Data-data korban berkaitan dengan usia, pengalaman,
pendidikan, masa kerja, kondisi kesehatan dan kondisi fisik
serta informasi lainnya.
e) Waktu kejadian
f)

Bagian badan yang cedera

g) Keparahan kejadian.
Informasi yang diperoleh akan memberikan gambaran
tentang suatu bahaya yang ada di tempat kerja.
2) Kecenderungan Kejadian
Identifikasi
mempelajari

bahaya

juga dapat dilakukan

kecenderungan

atau

trend

kejadian

dengan
dalam

perusahaan.
3. Contractor Safety Management System (CSMS)
Menurut BP Migas dalam Pedoman Tata Kerja Nomor : Kpts13/BP00000/2006-S8 Tentang Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lindungan Kontraktor, Contractor Safety Management
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System (CSMS) adalah sebuah sistem kontrol terhadap aspek
pengelolaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
bagi Kontraktor yang bekerja di seluruh daerah operasi kontraktor
KKS (Kontrak Kerja Sama). Adapun sasaran, tujuan serta
pertimbangan dan tahapan dalam Contractor Safety Management
System (CSMS) adalah sebagai berikut :
a. Sasaran Contractor Safety Management System (CSMS).
Adapun yang menjadi sasaran Contractor Safety Management
System adalah :
1) Meningkatkan kinerja Kesehatan, Keelamatan Kerja dan
Lingkungan (K3L) di lingkungan kerja oleh perusahaan/klien
dan kontraktor dengan pengelolaan sistem manajemen K3LL
yang efektif.
2) Membantu kontraktor dalam pengelolaan program–program
K3L

yang

konsisten

sesuai

dengan

harapan

dari

perusahaan/klien.
3) Memfasilitasi gap antara kontraktor, sub-kontraktor dan
kontraktor lain yang bekerja di area perusahaan/klien
b. Tujuan Serta Pertimbangan Contractor Safety Management
System
Tujuan

dibuatnya CSMS

adalah mencegah

terjadinya

kecelakaan sehingga dapat melindungi manusia dari risiko
kecelakaan, asset perusahaan, dampak pencemaran lingkungan
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serta nama baik perusahaan yang dapat jatuh akibat terjadinya
suatu kecelakaan.
Adapun

pertimbangan

Manajemen

BPMIGAS

mengembangkan K3L Kontraktor adalah sebagai berikut :
1) Perlu adanya keseragaman pedoman pengelolaan K3LL
kontraktor untuk seluruh Kontraktor KKS.
2) Menjamin operasi pengelolaan minyak dan gas berjalan
dengan aman untuk mendukung tercapainya target produksi
yang telah ditetapkan.
3) Meningkatkan

kemampuan

kontraktor

lokal

dalam

menghadapi persaingan global.
4) Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para kontraktor .
5) Mencegah

terjadinya

kerugian

material,

peralatan

dan

kerusakan lingkungan.
6) Menjaga citra perusahaan.
c. Tahapan Contractor Safety Management System
Program CSMS akan memberikan jaminan operasional yang
unggul yang dikelompokkan menjadi enam tahapan, yaitu :
1) Penilaian Risiko
Tujuan

dilakukan

penilaian

risiko

adalah

untuk

menjelaskan dan menilai risiko K3L yang berkaitan dengan
pekerjaan yang dikontrakkan.
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2) Pra-Kualiﬁkasi
Pra-kualifikasi adalah suatu prosedur untuk meneliti
kualiﬁkasi kontraktor dalam hal K3L.
3) Seleksi
Seleksi adalah kegiatan untuk memilih dan menentukan
salah satu dari kontraktor yang memenuhi persyaratan K3L
yang diminta disamping persyaratan administrasi, teknis dan
komersil.
4) Kegiatan Pra pekerjaan
Tahap pekerjaan sedang berjalan adalah tahap untuk
menjamin agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana.
Selama pra-pekerjaan, semua aspek yang ada hubungannya
dengan penilaian risiko kontrak dan aspek K3L lainnya harus
dikomunikasikan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak
sebelum pelaksanaan kontrak dimulai. Yang temasuk dalam
kegiatan ini adalah rapat awal, pemeriksaan dan audit,
orientasi lokasi kerja, pelatihan K3L dan rapat K3L.
a) Rapat Awal
Rapat awal dipimpin oleh pemrakarsa pekerjaan segera
setelah persetujuan kontrak dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan. Rapat awal dilakukan untuk mengenal lokasi
kerja, fasilitas, personil yang berhubungan dengan pekerjaan,
dan informasi kerja lainnya.
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b) Pemeriksaan dan Audit
Perwakilan departemen pemrakarsa, dengan bantuan Staff
bagian K3L yang ditunjuk (jika diperlukan) melakukan
pemeriksaan dan audit, dengan menggunakan prosedur audit
awal pekerjaan yang telah tersedia.
c) Pelatihan K3L.
Kontraktor bertanggung

jawab atas

pelatihan dan

persiapan pekerjanya untuk menghadapi semua potensi
bahaya dan masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaan.
Kontraktor KKS bertanggungjawab untuk memeriksa apakah
pelatihan telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik.
Metode untuk memastikan pemahaman terhadap bahan-bahan
pelatihan, dapat dilakukan melalui pengujian tertulis atau
lisan,

demonstrasi,

evaluasi pekerjaan.

Pelatihan dan

persiapan lanjutan dapat dilakukan jika hasilnya tidak
memuaskan.
d) Rapat K3L
Topik yang perlu dibahas selama kegiatan ini adalah
diskusi rencana kerja, peninjauan semua bahaya yang
potensial, masalah K3L, dan memeriksa kerja lainnya. Rapat
awal ini harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat di dalam
pekerjaan, termasuk personil kontraktor berkompeten dan
para subkontraktornya.
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5) Pekerjaan Sedang Berjalan
Tahap Pekerjaan sedang

berjalan adalah tahap untuk

menjamin agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana.
Beberapa kegiatan dasar dalam tahap ini antara lain:
a) Rapat awal lokal
b) Mobilisasi staf dan perlengkapan kontraktor
c) Finalisasi Rencana K3LL
d) Mengadakan audit mobilisasi.
Selama pekerjaan sedang berjalan, kontraktor KKS dan
kontraktor menjamin bahwa masing-masing pihak melaksanakan
metode operasi yang sesuai dengan rencana K3LL yang telah
disetujui. Pada tahap inilah implementasi dari rencana K3LL
kontraktor secara formal dimulai. Selama tahap awal pekerjaan
berjalan, semua personil utama yang ditugaskan untuk pekerjaan
tersebut harus menghadiri program orientasi K3LL yang
digunakan untuk mengkomunikasikan rencana K3LL. Pertemuan
pelaporan kemajuan pekerjaan akan digunakan sebagai metode
formal untuk menyempurnakan implementasi K3LL, bersamaan
dengan pengecekan lapangan yang secara rutin oleh personil
kontraktor KKS.
6) Evaluasi Akhir
Tahap evaluasi akhir adalah tahap untuk mengevaluasi kinerja
kontraktor dan sebagai umpan balik kepada tim manajemen
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terkait. Hasil evaluasi akan disimpan di data bank dan menjadi
bahan pertimbangan apakah kontraktor tersebut layak untuk
pekerjaan yang akan datang. Setelah selang waktu tertentu, data
bank akan memiliki sejumlah nama kontraktor yang baik dan
memenuhi syarat sehingga proses pra-kualifikasi dan pemilihan
kemudian akan berjalan lebih mudah.
Tujuan dari evaluasi akhir adalah untuk melakukan evaluasi
bersama terhadap pelaksanaan kegiatan Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lindungan Lingkungan kontraktor dan Kontraktor KKS
sebagai bahan umpan balik kepada kontraktor dan kontraktor
KKS dalam pekerjaan mendatang.
Du Pont (1991) telah menerbitkan sepuluh elemen dasar yang
baik dari program keselamatan kontraktor. Program keselamatan ini
dikembangkan dalam hubungannya dengan laporan Bussines 1970
Roundtable yang telah diperbarui pada tahun 1991.
1. Mengetahui sejarah keselamatan kontraktor.
2. Mengembangkan tujuan keselamatan demi keamanan kinerja
kontraktor
3. Mengevaluasi Departemen keamanan kontraktor
4. Mendefinisikan keamanan sebagai bagian integral dari tanggung
jawab pengawas kontraktor
5. Menyediakan personil terlatih untuk mengelola dan mengikuti
kegiatan keselamatan kontraktor.
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6. Menggunakan sistem ijin kerja untuk kegiatan yang berpotensi
berbahaya (api, masuk ruang tertutup, lockout).
7. Melakukan

audit

keselamatan

aktivitas

kerja

kontraktor,

memelihara, dan menganalisis statistik keamanan kontraktor.
8. Melakukan investigasi insiden pada kontraktor dan insiden serius
untuk mencegah kejadian terulang kembali.
9. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penyidikan ke seluruh
organisasi.
10. Mewajibkan kontraktor untuk melakukan hal berikut:
a. Menetapkan dan menyebarluaskan kebijakan keselamatan
dan prosedur keselamatan.
b. Melakukan program pelatihan keselamatan bagi karyawan
c. Audit mengenai kesesuaian pada aturan, praktek dan
prosedur, serta peraturan pemerintah dan praktik industri
yang diterima.
d. Laporan kejadian cedera dalam waktu 24 jam.
e.

Melakukan investigasi terhadap cedera dan kecelakaan berat

4. Penilaian Risiko
Menurut Tarwaka (2008), untuk melakukan penilaian risiko harus
dilakukan secara sistematis dan terencana dengan mengikuti tahapantahapan proses penilaian risiko. Proses penilaian risiko ini dilakukan
untuk menilai tingkat risiko kecelakaan atau cidera dan sakit dan
merupakan proses kelanjutan dari proses identifikasi hazard.
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a. Estimasi Tingkat Kekerapan
Estimasi
terjadinya

terhadap

tingkat

kecelakaan

atau

kekerapan
sakit

atau

akibat

keseringan

kerja,

harus

mempertimbangkan seberapa sering dan berapa lama seseorang
tenaga kerja terpapar potensi bahaya. Dengan demikian kita harus
membuat keputusan tentang tingkat kekerapan kecelakaan atau
sakit yang terjadi untuk setiap potensi bahaya yang diidentifikasi.
Tingkat kekerapan atau keseringan (Probability) kecelakaan atau
sakit dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :
1) Sering (Frequent); adalah kemungkinan terjadinya sangat
sering dan berulang (Nilai: 4).
2) Agak Sering (Probable); adalah kemungkinan terjadi beberapa
kali (Nilai: 3).
3) Jarang (Occasional); adalah kemungkinannya jarang terjadi
atau terjadinya sekali waktu (Nilai: 2).
4) Jarang Sekali (Remote); adalah kemungkinan terjadinya kecil
tetapi tetap ada kemungkinan (Nilai: 1)
b. Estimasi Tingkat Keparahan
Setelah kita dapat mengasumsikan tingkat keparahan atau
sakit yang terjadi, selanjutnya kita harus membuat keputusan
tentang seberapa parah kecelakaan atau sakit yang terjadi.
Penentuan tingkat

keparahan dari suatu kecelakaan juga

memerlukan suatu pertimbangan tentang berapa banyak orang
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yang ikut terkena dampak akibat kecelakaan dan bagian-bagian
tubuh mana saja yang dapat terpapar potensi bahaya.
Tingkat keparahan (Consequence atau Severity) kecelakaan
atau sakit dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai
berikut:
1) Bencana (Catastrophic); adalah kecelakaan yang banyak
menyebabkan kematian (Nilai: 5)
2) Fatal; adalah kecelakaan yang menyebabkan kematian
tunggal (Nilai: 4)
3) Cedera

Berat

(Critical);

adalah

kecelakaan

yang

menyebabkan cedera atau sakit yang parah untuk waktu yang
lama tidak mampu bekerja atau menyebabkan cacat tetap
(Nilai: 2)
4) Cedera

Ringan

(Marginal);

adalah

kecelakaan

yang

menyebabkan cedera atau sakit ringan dan segera dapat bekerja
kembali atau tidak menyebabkan cacat tetap (Nilai: 2)
5) Hampir Cedera (Neigligible); adalah kejadian hampir celaka
yang tidak mengakibatkan cedera atau tidak membutuhkan
perawatan kesehatan (Nilai: 1)
c. Setelah dilakukan estimasi atau penaksiran terhadap tingkat
kekerapan dan keparahan terjadinya kecelakaan atau penyakit
yang mungkin timbul, selanjutnya dapat ditentukan tingkat risiko
dari masing-masing hazard yang telah diidentifikasi dan dinilai.
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Cara penentuan tingkat risiko dapat digunakan matrik seperti pada
tabel 1.
Tabel 1. Matrix Penilaian Risiko
PROBABILITY
CONSEQUENCE

FREQUENT

CATASTROPHIC 5

FATAL

4

CRITICAL

MARGINAL

NEGLIGIBLE

3

2

1

PROBABLE OCCASIONAL

REMOTE

4

3

2

1

20

15

10

5

Urgent

Urgent

High

Medium

16

12

8

4

Urgent

High

Medium

Low

12

9

6

3

High

Medium

Medium

Low

8

6

4

2

Medium

Medium

Low

Low

4

3

2

1

Low

Low

Low

None

Sumber : Tarwaka, 2008
d. Prioritas Risiko
Setelah dilakukan penentuan tingkat risiko, selanjutnya
harus dibuat skala prioritas risiko untuk setiap potensi bahaya
yang

diidentifikasi

dalam

upaya

menyusun

rencana

pengendalian risiko.
Potensi bahaya (hazard) dengan tingkat risiko “Urgent”
harus menjadi prioritas utama, diikuti tingkat risiko “High”,
“Medium” dan terakhir tingkat risiko “Low”. Skal prioritas
tingkat risiko dapat mengikuti seperti tabel 2.
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Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Risiko
TINGKAT
TINGKAT BAHAYA
RISIKO
URGENT
Tingkat bahaya sangat tinggi
HIGH
Tingkat bahaya serius
MEDIUM
Tingkat bahaya sedang
LOW
Tingkat bahaya kecil
NONE
Hampir tidak ada bahaya
Sumber : Tarwaka, 2008
5. Prakualifikasi
Prakualifikasi adalah suatu prosedur untuk meneliti kualiﬁkasi
kontraktor dalam hal K3L. Hanya kontraktor yang memiliki potensi
untuk bekerja secara aman yang akan disertakan di dalam proses
tender. Mereka yang gagal tidak akan disertakan pada proses tender
untuk pekerjaan tersebut. Prakualiﬁkasi adalah langkah pertama
dalam KKS untuk menjaring kontraktor yang mampu dalam
mengelola K3L untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko
(BP Migas, 2006). Adapun proses pra-kualiﬁkasi yang dilakukan
adalah untuk mendapatkan informasi dasar mengenai kontraktor,
seperti :
1) Komitmen dan kepemimpinan kontraktor mengenai Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan
2) Kebijakan dan tujuan strategis
3) Komunikasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan,
pelatihan, manajemen sub-kontraktor, standar pelaksanaan
4) Manajemen Bahaya dan Dampak
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6) Implementasi dan pengawasan pelaksanaan
7) Prosedur audit dan peninjauan
8) Ciri-ciri tambahan lainnya
Selain mendapatkan informasi dasar mengenai kontraktor,
pra-kualifikasi juga memiliki ketentuan dimana kontraktor tidak
perlu

melalui

tahap

pra-kualﬁkasi,

dengan

kondisi

dan

persyaratan yang antara lain adalah sebagai berikut:
1) Pekerjaan yang digolongkan dalam risiko rendah.
2) Pekerjaan yang digolongkan dalam risiko sedang.
3) Kontraktor yang sudah lulus pra-kualiﬁkasi sebelumnya dan
masih berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kontraktor
KKS/JOB.
Untuk pekerjaan berisiko tinggi, pra-kualiﬁkasi K3LL
Kontraktor harus dilakukan sebelum tender. Hanya kontraktor
yang memenuhi syarat dalam pra-kualiﬁkasi K3L Kontraktor
yang boleh mengikuti tender. Formulir pra-kualiﬁkasi akan
disebarkan ke kontraktor dalam bentuk salinan atau format
elektronik dan respon kontraktor akan dievaluasi sesuai dengan
kriteria evaluasi pra-kualiﬁkasi. Formulir dan kriteria sistem
evaluasi manajemen dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.
KKS dapat berpedoman pada sistem

kriteria

evaluasi

manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
kontraktor yang telah ditetapkan. Nilai minimum yang dapat
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diterima agar Kontraktor dapat lulus tahap prakualiﬁkasi K3L
adalah 56 atau disesuaikan dengan karakteristik KKS masingmasing. Bagi kontraktor yang tidak memenuhi nilai K3L
kontraktor tersebut dapat meneruskan proses pelelangan dengan
penerimaan bersyarat yang ditetapkan oleh tim prakualiﬁkasi.
Penerimaan bersyarat adalah suatu daftar persyaratan khusus
yang harus dipenuhi kontraktor dalam jangka waktu tertentu serta
ukuran-ukuran kontrol yang diperlukan untuk mengurangi tingkat
risiko tertentu bagi pelaksanaan suatu pekerjaan. Kontraktor yang
telah lolos tahap pra-kualiﬁkasi dapat dimasukkan dalam daftar
peserta lelang. Evaluasi tahap pra-kualiﬁkasi terbagi menjadi 2
tahap yaitu tahap evaluasi dokumen dan tahap veriﬁkasi ke
lapangan (audit). Jika kontraktor lulus pada tahap evaluasi
dokumen maka

dilakukan veriﬁkasi pemeriksaan fasilitas

kontraktor dan audit kesesuaian kontraktor pada dokumen prakualiﬁkasi dapat dilanjutkan.
Menurut OGP 291/19991 HSE Management, prakualifikasi
biasanya dilakukan dengan mengeluarkan dokumen format
standar pertanyaan untuk diselesaikan oleh kontraktor, jika perlu
didukung oleh catatan sejarah kinerja kontraktor. Hal ini mungkin
diperlukan untuk meninjau konten sebelum masalah dan untuk
menambah,

menghapus

atau

menekankan

kegiatan

yang

memerlukan persyaratan khusus. proses penyaringan harus
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dirancang untuk memastikan bahwa kontraktor diundang untuk
mengajukan penawaran dapat melakukan pekerjaan dengan
kriteria K3L yang disyaratkan. Pendekatan umum yang dilakukan
adalah dengan mengirim kuesioner yang seragam untuk semua
calon kontraktor, pada mulanya mereka menilai kemampuan K3L
berdasarkan kuesioner yang selanjutnya dibuktikan dengan
melakukan audit ke lapangan.
Sebelum

memasuki

tahap

seleksi

perusahaan

harus

mendokumentasikan kontraktor prequalified dan alasan untuk
seleksi. informasi ini harus disiapkan oleh kontraktor sebagai
bagian dari rencana K3L, tergantung pada tingkat risiko yang
terlibat dalam pekerjaan kontrak, perusahaan harus membentuk
tolok ukur untuk mengukur kualitas dari rencana K3L kontraktor
dan kriteria yang harus dipenuhi. Metode pengukuran dan kriteria
harus didokumentasikan sebelum proses seleksi
6. Seleksi Kontraktor
Seleksi adalah kegiatan untuk memilih dan menentukan salah
satu dari kontraktor yang memenuhi persyaratan K3L yang
diminta disamping persyaratan administrasi, teknis dan komersil.
Proses ini berjalan seiring dengan proses lelang yang
dilaksanakan oleh fungsi administrasi kontrak dan termasuk
sebagai bagian dari evaluasi teknis.
Kriteria pemilihan yang digunakan harus mempertimbangkan
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aspek-aspek penting seperti biaya, kemampuan teknis, reputasi
dan kemampuan untuk memenuhi jadwal. Kontraktor KKS akan
mempersiapkan rencana K3L yang terkait dengan pekerjaan yang
akan dilakukan. Pembobotan komponen K3L, biasanya 10–30 %.
Persyaratan–persyaratan K3L yang perlu dimasukkan dalam
dokumen lelang adalah:
a. Pernyataan kebijakan serta tujuan dan sasaran K3LL.
b. Deﬁnisi ruang lingkup rencana K3LL dan potensi bahaya
yang telah diketahui dan mungkin akan dihadapi.
c. Daftar prosedur pengendalian K3LL dan hal-hal yang
berkaitan dengan kontrak.
d. Kejelasan batas tugas dan tanggung jawab kontraktor KKS
dan kontraktor, strategi pengawasan kontraktor KKS dan
interaksi dengan operasi kontraktor KKS, interaksi dengan
rencana perusahaan yang spesiﬁk seperti halnya tanggap
darurat.
e. Jenis dan jadwal kebutuhan pelatihan serta kompetensi
Kontraktor KKS dan kontraktor.
7. Evaluasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor
Merupakan langkah penilaian kinerja Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lingkungan kontraktor selama prakualifikasi dan
pekerjaan berlangsung. Hasil evaluasi akan disimpan di data bank,
dan menjadi bahan pertimbangan apakah kontraktor tersebut layak
commit to user
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untuk pekerjaan yang akan datang. Setelah selang waktu tertentu,
data bank akan memiliki sejumlah nama kontraktor yang baik dan
memenuhi syarat sehingga

proses pra-kualifikasi dan pemilihan

kemudian akan berjalan lebih mudah. Tujuan dari evaluasi akhir
adalah untuk melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan
kegiatan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan kontraktor
dan kontraktor KKS sebagai bahan umpan balik kepada kontraktor
dan kontraktor KKS dalam pekerjaan mendatang (BP Migas, 2006)
Evaluasi dan laporan akhir ini merupakan analisa yang harus
didasarkan pada :
a. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan yang
diwajibkan berdasarkan kontrak.
b. Laporan Aktivitas Awal Pekerjaan.
c. Kumpulan

semua

laporan

Evaluasi

Sementara

(Interim

Evaluation).
d. Tanggapan serta tindak lanjut kontraktor terhadap conditional
acceptance.
e. Tanggapan pada tindak koreksi yang pernah diminta selama
evaluasi sementara (interim evaluation).
Pada akhir pekerjaan atau pada saat berakhirnya kontrak,
kontraktor wajib menyerahkan semua data kinerja K3LL, yang
meliputi :
1) Kinerja K3LL
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2) Masalah-masalah K3LL
3) Laporan kecelakaan, kerusakan, kejadian-kejadian, dan
laporan nyaris celaka.
4) Pelatihan yang diadakan
Menurut OGP 291/19991 HSE Management, kontrak harus
ditutup dengan laporan kinerja K3L dan memberikan umpan balik
untuk pengetahuan masa depan dan pembelajaran. Idealnya, kinerja
K3L harus dilacak secara teratur melalui kontrak dengan laporan
akhir menjadi proses pemantauan akhir review kontrak. Dengan
demikian, melalui kontrak kinerja kontraktor harus dimonitor
berdasarkan rencana dan setiap penyimpangan positif atau negatif
digunakan sebagai referensi data kontraktor. analisis dan kesimpulan
harus membahas:
a. Kualitas rencana K3L

dan relevansinya dengan

kinerja

kontraktor secara keseluruhan yang menyatakan apa yang telah
dipelajari dan bagaimana masa depan kontrak harus terstruktur.
b. Menyoroti aspek positif dari pembelajaran dan bagaimana
rencana penerapan kedepannya.
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B. Kerangka Pemikiran

Tempat Kerja

Hazard dan Risiko

CSMS

Rendah

Tahap Penilaian
Risiko

Sedang

Tinggi

Tahap Prakualifikasi

Tahap Pemilihan/Seleksi
resubmit
Tidak Lolos

Lolos

Pelaksanaan

Evaluasi Akhir
Data Bank

Gambar 2. Kerangka Pemikiran
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif,
yaitu memberikan gambaran secara jelas yang terbatas pada usaha
mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga
hanya merupakan penyingkapan suatu fakta dan data yang diperoleh
digunakan sebagai bahan penulisan laporan.
Dalam laporan ini, penulis memaparkan hasil peninjauan, pengamatan
dan penilaian terhadap prakualifikasi Contractor Safety Management System
(CSMS) di PT. Pageo Utama.

B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di PT. Pageo Utama jalan Tebet Timur Raya No. 54
Jakarta Selatan.

C. Objek Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian
Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Contractor Safety Management
System tahap pra-kualifikasi sebagai persyaratan standar penerapan K3 di PT.
Pageo Utama.
PT. Pageo Utama melayani jasa survai posisi dibidang pengeboran minyak
dan gas bumi dibawah laut, subsea, tracking dan telemetri yang mana
commit to user
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sebagian besar kegiatannya dilakukan di atas kapal sehingga memiliki potensi
bahaya dan risiko yang cukup besar untuk para pekerja. Sehingga sudah
menjadi keharusan bagi perusahaan untuk menaruh perhatian yang besar
terhadap pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi
mengenai sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. Pageo Utama juga
merupakan persayaratan dari pihak klien PT. Pageo yang dimasukkan dalam
prosedural Contractor Safety Management System. Oleh sebab itu, di PT.
Pageo Utama menerapkan adanya Contractor Safety Management System
(CSMS) untuk mengikuti program seleksi dari pihak klien

D. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Sumber data ini diperoleh dari observasi tempat kerja, wawancara dan
diskusi dengan HSE Coordinator PT. Pageo Utama yang berkaitan dengan
kegiatan program magang.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data ini diperoleh dari data administrasi departemen K3L, HSE
manual, dari hasil penilaian kuisioner pre-kualifikasi salah satu klien, dan
standar peraturan-peraturan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan
penelitian.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan data-data sebagai
berikut :
1. Data Primer
a. Observasi dan Penilaian
Untuk dapat menganalisis obyek penelitian maka penulis perlu
mengadakan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung
terhadap proses prakualifikasi di PT. Pageo Utama.
b. Wawancara
Wawancara dengan HSE Coordinator selaku pihak yang mengisi
kuisioner pra-kualifikasi.
2. Data sekunder
Untuk melengkapi data yang dipergunakan dalam penelitian, maka
penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan membaca
beberapa reverensi yang berkaitan dengan laporan ini yang berasal dari
perusahaan seperti hasil penilaian prakualifikasi, dan prosedur manual
Health Safety and Environment Department PT. Pageo Utama Serta dari
dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan kelengkapan proses
prakualifikasi PT. Pageo Utama.

F. Pelaksanaan
Kegiatan magang dilaksanakan dari hari pertama hari Rabu tanggal 01
Februari sampai 30 April 2012. Pada tahap pelaksanaan meliputi :
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a. Penjelasan mengenai profil perusahaan, isu terbaru tentang K3 di
perusahaan.
b. Observasi secara umum kondisi K3 perusahaan.
c. Observasi berdasarkan wawancara dan diskusi tentang Contractor Safety
Management System (CSMS).
d. Mengikuti program dan kegiatan yang dilakukan Departemen HSE yang
berkaitan dengan Contractor Safety Management System (CSMS sesuai
rekomendasi dari pembimbing perusahaan.
e. Pencarian data pelengkap yang berkaitan dengan Contractor Safety
Management

System

(CSMS)

melalui

arsip-arsip

atau

dokumen

perusahaan dan buku-buku referensi yang ada di Departemen K3L sesuai
rekomendasi dari pembimbing perusahaan.

G. Analisis Data
Data yang diperoleh akan dimasukkan dan disusun ke dalam hasil
penetilian. Kemudian akan dibahas dengan cara membandingkan hasil tersebut
standar dan kriteria BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8 mengenai
Contractor Safety Management System
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Profil perusahaan
PT. Pageo Utama adalah perusahaan penyedia jasa survey, penentuan
posisi dan kedalaman dalam bidang minyak bumi, gas, dan industri
konstruksi lepas pantai. Dalam proses pekerjaannya, terdapat potensi
bahaya seperti kebakaran, kejatuhan peralatan, jatuh ke laut dan
tenggelam.

Untuk

mengendalikan

potensi

bahaya,

perusahaan

menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(SMK3) disesuaikan dengan Permenaker No.5/Men/1996 tentang SMK3.
Untuk mengontrol aspek pengelolaan Keselamatan Kesehatan Kerja
dan Lingkungan (K3L), PT. Pageo Utama menerapkan Contractor Safety
Management System (CSMS). Adapun Proses Contractor Safety
Management System (CSMS) PT. Pageo Utama terdiri dari :
a. Penilaian Risiko (Risk Assesment)
b. Prakualifikasi
c. Seleksi
d. Kegiatan Pra pekerjaan
e. Pekerjaan Sedang Berjalan
f. Evaluasi Akhir
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2. Hasil Prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS)
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Tabel 3. Hasil Prakualifikasi Bagian 1
Bagian
Item
Pertanyaan
1
2
3
1.1
Komitmen K3L a. Bagaimana para senior
melalui
manajer terlibat secara pribadi
Kepemimpinan.
dalam manajemen K3L?

Jawaban
4
Dalam meningkatkan komitmen terhadap K3L, senior manager terlibat
langsung dalam manajemen K3L. Direktur PT. Pageo Utama bertanggung
jawab secara keseluruhan terhadap K3L yang ditunjukkan dengan
pembentukan departemen K3L serta menyediakan personil untuk
memastikan kinerja K3L berjalan secara efektif dan efisien.

b. Berikan bukti komitmen pada Bukti komitmen disemua tingkat organisasi tertuang dalam tujuan dan target
semua tingkat organisasi?
manajemen K3L antara lain :
1) Audit dan inspeksi yang dilaksanakan secara akurat dan profesional
2) Proses pembelajaran dengan melakukan pelaporan aspek K3L, investigasi
dan menindaklanjuti rapat K3L.
3) Penilaian risiko, Job Safety Analysis dan Manajemen potensi bahaya.
c. Bagaimana perusahaan
mempromosikan budaya yang
positif terhadap masalah –
masalah K3LL?

Perusahaan mempromosikan budaya positif terhadap masalah K3L dengan
melibatkan seluruh tenaga kerja perusahaan. tenaga kerja dilibatkan dalam
kegiatan investigasi, identifikasi bahaya serta rapat mengenai masalahmasalah K3L. Tenaga kerja juga diberikan sosialisasi untuk selalu mengisi
formulir observasi tindakan maupun kondisi tidak aman berupa formulir U
SEE U ACT yang selanjutnya dilaporkan oleh pihak manajemen untuk
segera dilakukan tindakan perbaikan.

Sumber: BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8- Prakualifikasi K3L Kontraktor
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Tabel 4. Hasil Prakualifikasi Bagian 2 Mengenai Tujuan-tujuan Kebijakan dan Strategi
Bagian
Item
2.1
Kebijakan
K3L

2.2

Pertanyaan
Jawaban
a. Apakah perusahaan mempunyai dokumen PT. Pageo memiliki kebijakan mengenai K3L yang didokumentasikan
kebijakan K3L?
serta disebarluaskan kepada seluruh karyawan (lampiran 1).
b. Siapa yang memikul tanggung jawab
keseluruhan dan tanggung jawab akhir
dari K3L dalam organisasi perusahaan?

Direktur bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai K3L yang
ditunjukkan dengan menyediakan personil untuk memastikan kinerja
K3L terlaksana secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa
seluruh elemen perusahaan telah berkomitmen untuk mengembangkan
dan meningkatkan sistem manajemen yang terintegras

c. Siapa orang yang paling senior dalam
organisasi yang bertanggung jawab
terhadap kebijakan yang sedang
dijalankan pada daerah kewenangan dan
lokasi di mana karyawannya bekerja?
Ketersediaan a. Jelaskan secara rinci metoda-metoda
Pernyataan
yang digunakan sebagai sumber
Kebijakan
pernyataan kebijakan kepada semua
untuk
karyawan Anda.
Karyawan

Manajer proyek dan manajer lokasi kerja bertanggungjawab terhadap
dijalankannya kebijakan K3L serta memastikan bahwa seluruh
aktivitas dibawah kontrol mereka sesuai dengan kebijakan perusahaan,
SMK3 dan persyaratan formal

b. Pengaturan apa yang dipunyai untuk
memberitahu karyawan mengenai
perubahan-perubahan kebijakan?

Kebijakan K3L disebarluaskan kepada seluruh karyawan baik yang
ada di kantor maupun lapangan. Kebijakan dibuat dengan 2 (dua) versi
bahasa yaitu bahasa inggris dan basa Indonesia. Kebijakan tertulis
tertera didalam buku panduan K3L, papan pengumuman dan
disosialisasikan kepada tamu maupun mitra kerja
Semua karyawan akan diberikan informasi melalui sistem email
perusahaan maupun melalui papan pengumuman perusahaan. Manejer
departemen kemudian bertanggungjawab untuk memastikan bahwa
karyawan telah memahami dan menjalankan kebijakan perusahaan.

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8- Prakualifikasi K3L Kontraktor
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Tabel 5. Hasil Prakualifikasi Bagian 3 Mengenai Asosiasi, Tanggungjawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi.
Bagian
Item
Pertanyaan
Jawaban
1
2
3
4
3.1
Organisasi,
a. Bagaimana keterlibatan manajemen
Tim manajemen menetapkan pernyataan kebijakan dan berkomitmen
Komitmen dan
dalam aktivitas-aktivitas K3LL,
untuk meningkatkan dan memperbaiki Sistem Manajemen K3L
Komunikasi
penetapan tujuan dan pemantauan ?
(SMK3L). Komitmen senior manajemen perusahaan untuk
meningkatkan dan mengembangkan SMK3L didemonstrasikan
dengan cara :
1) Membuka komunikasi didalam perusahaan untuk menciptakan
kesadaran mengenai K3L
2) Menetapkan pernyataan kualitas dan tujuan dari kebijakan.
3) Menetapkan dan mengimplementasikan SMK3L
b. Apakah perusahaan memiliki
PT. Pageo telah memiliki struktur organisasi K3L yang memiliki
organisasi keselamatan ? Tunjukkan
tugas dan tanggungjawab masing-masin.
bagan organisasi dan uraian tanggung
jawab
c. Bagaimana struktur perusahaan dibuat Manajemen PT. Pageo Utama selalu menciptakan dan
untuk mengelola dan
mempertahankan arus informasi yang tepat dalam organisasi.
mengkomunikasikan K3LL secara
Komunikasi K3L yang dilakukan adalah melalui komunikasi verbal
efektif ?
dan nonverbal. Seluruh tenaga kerja dapat mengakses informasi K3L
perusahaan. Selain itu, target K3L selalu dipublikasikan dan
disebarluaskan melalui buletin K3L.
d. Ketentuan apa yang dibuat perusahaan
untuk rapat komunikasi K3L ?

Perusahaan melakukan rapat K3L secara insidental dan reguler.
Rapat yang bersifat insidental misalnya saat mobilisasi dan safety
briefing, sedangkan rapat yang bersifat reguler misalnya management
review.
Bersambung
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Sambungan
1
2
3.2 Kompetensi dan
Pelatihan untuk
Staff

3.3

3
Apakah para manajer dan pengawas di
semua tingkat yang akan
merencanakan,memantau, memperkirakan
dan melaksanakan pekerjaan sudah
menerima pelatihan formal K3L sesuai
tanggung jawab mereka dalam kaitannya
dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan persyaratan persyaratan K3L?
Orientasi
a. Pengaturan apa yang telah dibuat
Karyawan dan
perusahaan untuk memastikan bahwa
Program Pelatihan
karyawan mempunyai pengetahuan
tentang K3L dasar dalam industri, dan
untuk menjaga agar pengetahuan
tersebut selalu up to date?
b. Pengaturan apa yang telah dibuat
perusahaan untuk memastikan bahwa
karyawan, termasuk subkontraktor,
juga memahami kebijakan dan tata
cara K3L perusahaan?

c. Pengaturan apa yang telah dibuat
perusahaan Anda untuk memastikan
bahwa karyawan dan karyawan
subkontraktor yang baru telah diberi

4
Beberapa karyawan PT. Pageo Utama diberikan pelatihan mengenai
K3L. Akan tetapi pelatihan yang diberikan belum meliputi seluruh
karyawan PT. Pageo Utama. Pelatihan yang diberikan antara lain
pelatihan pertolongan pertama, pemadaman kebakaran, Basic Sea
Survival dan pelatihan APD.

Untuk memastikan tenaga kerja memiliki pengetahuan dasar K3L,
perusahaan melakukan program pelatihan untuk memenuhi
persyaratan kompetensi di seluruh fungsi pekerjaan. Program
pelatihan secara priodik dinilai untuk mengetahui sejauh mana
kualitas dan keefektifannya. Pelatihan K3L ini diberikan kepada
karyawan lama amaupun karyawan baru.
Untuk memastikan kinerja K3L sesuai dengan standart, PT. Pageo
Utama memantau dan memastikan pemenuhan terhadap SMK3L
dengan cara sebagai berikut :
1) Pemantauan
2) Audit
3) Melakukan timbal balik mengenai keefektifan praktek
SMK3L.
Tenaga kerja baru dan tenaga kerja baru subkontraktor telah
diberikan instruksi dan orientasi K3L serta informasi spesifik
mengenai potensi bahaya yang mungkin timbul saat melakukan
pekerjaan. Salah satu orientasi ini dilakukan melalui induksi K3L.
Bersambung
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Sambungan
1

3.4

3.5

2

Pelatihan Khusus

Karyawan yang
mempunyai
Kemampuan
Pelatihan
Tambahan

3
instruksi dan menerima informasi
mengenai bahaya spesifik yang timbul
dari sifat pekerjaan?
d. Pengaturan apa yang telah dibuat
perusahaan Anda untuk memastikan
bahwa pengetahuan K3L karyawan
yang sekarang selalu up to date?
a. Bagaimana perusahaan
mengidentifikasi lokasi di dalam
operasi dimana pelatihan khusus
diperlukan untuk menghadapi bahaya
yang mungkin terjadi?
b. Jika suatu pekerjaan khusus
melibatkan radioaktif, pembuangan
asbes, bahan kimia atau bahaya
kesehatan kerja lainnya, bagaimana
bahaya tersebut diidentifikasi, dinilai
dan diatasi ?
Apakah perusahaan mempekerjakan staf
yang memiliki kualifikasi K3L yang
ditujukan untuk memberikan pelatihan
yang lebih dari sekadar persyaratan dasar
?

4

Perwakilan staff K3L melakukan konsultasi serta tinjauan ulang
kompetensi staff K3L dengan Manajer K3L sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Pelatihan yang sedang berjalan disediakan agar
kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan standar dan
meningkatkan pengetahuan staf K3L.
Perusahaan tidak melakukan identifikasi lokasi di dalam operasi
perusahaan dimana pelatihan khusus diperlukan untuk menghadapi
bahaya yang mungkin terjadi

Dalam proses kerjanya, perusahaan tidak menggunakan bahan
radioaktif dan pembuangan asbes. Sehingga tidak diidentifikasi.

Perusahaan mempekerjakan staf yang memiliki kualifikasi K3L yang
ditujukan untuk memberikan pelatihan yang lebih dari sekadar
persyaratan dasar. Kualifikasi keselamatan yang dipunyai oleh staf
K3L adalah Ahli K3 Umum dari Depnaker.
Bersambung
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Sambungan
1
2
3.6
Penilaian
Mengenai
Kesesuaian
Subkontraktor
/Perusahaan Lain

3
a. Bagaimana perusahaan menilai
kemampuan K3L subkontraktor dan
perusahaan-perusahaan yang
dikontrak?
b. Di mana perusahaan menjelaskan
standar yang dituntut agar dipenuhi
oleh kontraktor?
c. Bagaimana perusahaan memastikan
standar standar di bawah ini telah
dipenuhi dan diperiksa?
1) Pelatihan keselamatan bagi
karyawan yang bekerja.
2) Proses penerimaan karyawan yang
akan bekerja untuk proyek Anda.
3) Karyawan memahami komitmen,
kebijakan, tujuan dan standar
perusahaan.
4) Rencana berhubungan dengan
subkontraktor.

4
a. Perusahaan menilai kemampuan K3L subkontraktor dengan cara
membuat prosedur seleksi yang mensyaratkan mengenai standar
K3L, kinerja K3L dan perilaku K3L yang sesuai dengan standar
K3L PT. Pageo dengan melakukan prakualifikasi dan audit
terhadap subkontraktor.
PT. Pageo menjelaskan standar K3L agar dipenuhi oleh
subkontraktor didalam dokumen persyaratan kontrak kerja
Untuk memastikan standar-standar mengenai pelatihan keselamatan
bagi karyawan yang bekerja, proses penerimaan karyawan yang akan
diterima, karyawan memahami komitmen, kebijakan, tujuan dan
standar perusahaan telah dipenuhi dan diperiksa oleh subkontraktor
adalah dengan cara:
1) Membuat program K3l, target dan tujuan
2) Membuat sistem pemantauan
3) Mempertahankan sistem laporan K3L
4) Melakukan HSE drill
5) Melakukan inspeksi dan audit
6) Meninjau ulang kebijakan, organisasi, rencana, penilaian dan
audit oleh manajemen K3L
7) Melaksanakan rapat K3L secara reguler maupun secara
insidental
8) Memelihara komunikasi K3L baik verbal maupun komunikasi
tertulis
Bersambung
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Sambungan
1
3.7
Standar

2

3
4
a. Apakah perusahaan memiliki a. Standar K3L perusahaan adalah berdasarkan OHSAS 18001, ISO
Standard K3L?
9001:2000 dan Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang
b. Bagaimana cara perusahaan
Keselamatan Kerja.
memastikan bahwa standar K3L
b. Untuk memastikan bahwa standar K3L tersebut dilaksanakan
tersebut dilaksanakan?
adalah melalui proses dan instruksi kerja yang sesuai dengan
c. Bagaimana perusahaan mengetahui
SMK3
standar-standar industri dan aturan c. Untuk mengetahui standar-standar industri dan aturan baru K3L
baru K3L yang mungkin berlaku
yang mungkin berlaku bagi aktivitas perusahaan, PT. Pageo selalu
bagi aktivitas perusahaan?
sadar tentang seluruh peraturan dan persyaratan klien.
d. Adakah struktur menyeluruh untuk d. PT. Pageo memiliki struktur menyeluruh untuk membuat,
membuat,memperbarui dan
memperbarui dan menyebarkan standar K3L kepada semua
menyebarkan standar K3L ?
karyawan yang ditulis dalam manual K3L perusahaan.
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8- Prakualifikasi K3L Kontraktor
Tabel 6. Hasil Prakualifikasi Bagian 4 mengenai Penanganan Bahaya dan Dampak
Bagian
Item
Pertanyaan
Jawaban
1
2
3
4
4.1
Penanganan
Teknik apa yang perusahaan gunakan
Teknik yang digunakan dalam perusahaan untuk mengidentifikasi,
Bahaya dan untuk mengidentifikasi, menilai,
menilai,mengawasi dan mengurangi bahaya dan dampak adalah dengan
Pengaruh
mengawasi dan mengurangi bahaya dan
menggunakan Job Safety Analysis.
dampak ?
4.2
Paparan
Sistem apa yang ada untuk memantau Sistem untuk memantau paparan pekerja terhadap bahan kimia atau
Terhadap
paparan pekerja terhadap bahan kimia unsur-unsur fisik adalah melakukan penilaian risiko secara sistematik
atau unsur-unsur fisik ?
Pekerja
untuk selanjutnya melakukan perbaikan dan pengendalian risiko.
Bersambung
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Sambungan
1
2
3
4.3
Penanganan
Bagaimana perusahaan memberitahu
Bahaya yang pekerja mengenai bahaya yang mungkin
Potensial
timbul seperti
bahan kimia, kebisingan, radiasi dsb?
4.4

Alat
Pelindung
Diri (APD)

4
PT. Pageo memberitahu pekerja mengenai bahaya yang mungkin timbul
seperti bahan kimia, kebisingan, radiasi dsb. dalam pekerjaan adalah
melalui Job Safety Analysis (JSA) yang selanjutnya hasil
JSA
disosialisasikan kepada pekerja baik melalui buletin, safety briefing,
maupun rapat K3L.
Pengaturan yang dipunyai perusahaan adalah berdasarkan identifikasi
bahaya, penilaian risiko dan kontrol risiko, koordinator K3L melakukan
perbaikan standar APD dan spesifikasinya untuk setiap aktivitas kerja.

a. Pengaturan apa yang dipunyai
perusahaan untuk pengadaan dan
pemberian protective equipment dan
pakaian kerja, baik yang standar
maupun yang diperlukan untuk
kegiatan-kegiatan khusus?
b. Apakah perusahaan menyediakan Alat PT. Pageo Utama menyediakan APD kepada karyawan secara cumaPelindung Diri (APD) yang sesuai cuma. Adapun APD yang disediakan antara lain : coverall, safety shoes,
untuk karyawan perusahaan?
gloves, safety glasses, masker, body harness, workvest, life jacket serta
safety helmet.
c. Apakah perusahaan
memberikan
pelatihan mengenai cara menggunakan
APD? Jelaskan materi pelatihan dan
setiap tindak lanjutnya.
d. Apakah Anda mempunyai program
untuk memastikan bahwa APD
digunakan dan dijaga?

Perusahaan memberikan pelatihan mengenai penggunaan APD kepada
seluruh karyawan di lapangan. Pelatihan yang diberikan meliputi : cara
penggunaan APD yang baik dan benar, cara memeriksa keadaan APD,
kapan melakukan penggantian APD, dan bagaimana prosedur untuk
mendapatkan APD.
Untuk memastikan bahwa APD digunakan dan dijaga, perusahaan
memiliki program register, kontrol dan perbaikan. Perusahaan juga
melakukan inspeksi dan laporan perawatan APD
Bersambung
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Sambungan
1
2
4.4
Penanganan
Limbah

3
a. Sistem apa yang ada untuk
identifikasi, klasifikasi,

pengurangan dan penanganan limbah?

b. Apakah sistim tersebut sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku?
c. Berikan jumlah kecelakaan yang
menyebabkan kerusakan lingkungan
dalam jumlah yang melebihi USD$
50,000 untuk 24 bulan ini?
d. Apakah perusahaan mempunyai
prosedur untuk pembuangan limbah ?
e. Apakah sistim tersebut sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku?
f. Apakah perusahaan mempunyai
prosedur untuk melaporkan tumpahan
minyak dan/ atau bahan berbahaya
lainnya ?

4
Limbah yang ada di perusahaan dikumpulkan sesuai dengan klasifikasi
tempat sampah. Bak sampah tersebut antara lain:
1) Biru digunakan untuk sampah organik yang berupa sampah sisa
makanan, misalnya nasi, sayuran, buah.
2) Ungu digunakan untuk sampah yang tidak mudah dibakar, misalnya
botol aqua, plastik, karet.
3) Kuning digunakan untuk sampah yang mudah dibakar, misalnya
kertas, kayu, daun, kardus.
4) Merah digunakan untuk sampah yang berbahan metal, misalnya kebel,
besi, logam.
5) Hitam digunakan untuk sampah B3, misalnya batere, aki, tinner.
Sistem yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tidak ada kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan untuk 24
bulan terakhir.

Perusahaan memiliki prosedur pembuangan limbah. Prosedur pembuangan
limbah PT. Pageo Utama disajikan pada lampiran 3
Sistem pembuangan limbah sudah disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku.
Perusahaan memiliki prosedur untuk melaporkan tumpahan minyak dan/
atau bahan berbahaya lainnya

Bersambung
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Sambungan
1

4.6

2

Kesehatan
Industri

3
g. Apakah perusahaan mempunyai
prosedur untuk pembersihan
tumpahan minyak dan / atau bahan
berbahaya?
a. Apakah perusahaan mempunyai
program kesehatan industri ?

4
Perusahaan memiliki prosedur untuk melaporkan tumpahan minyak dan/
atau bahan berbahaya lainnya

Perusahaan mempunyai program kesehatan industri antara lain :
pemeriksaan kesehatan, baik sebelum bekerja, saat bekerja dan
pemeriksaan khusus, pertolongan pertama, gizi kerja karyawan, rumah
sakit rujukan, program olah raga serta jaminan sosial.
b. Apakah perusahaan mempunyai
PT. Pageo menerapkan aspek identifikasi potensi bahaya, penilaian
penilaian risiko, atau usaha serupa,
dampak risiko dan analisa keselamatan kerja terutama pada proyek baru
untuk mengidentifikasi bahaya di
dan aktivitas baru. Seluruh departemen wajib melakukan identifikasi
tempat kerja?
potensi bahaya dan melakukan penilaian risiko dan selanjutnya
perusahaan melakukan usaha pengendalian risiko dengan tujuan tercipta
lingkungan kerja yang sehat dan aman.
c. Jika perusahaan mendatangkan bahan/ Perusahaan melakukan pendataan bahan kimia dan menempatkan bahan
zat berbahaya ke tempat kerja,
kimia sesuai dengan klasifikasi bahan kimia tersebut.
jelaskan proses yang akan perusahaan
gunakan untuk mendokumentasikan
dan mengawasinya.
4.7
Obat-obatan Apakah perusahaan mempunyai
Pengawasan mengenai penggunaan obat-obatan dan minuman keras
dan Minuman kebijakan mengenai obat-obatan dan
dilakukan dengan menindaklanjuti hasil Medical Check Up karyawan.
Keras
minuman keras dalam organisasi? Jika
Akan tetapi, perusahaan belum melakukan tes pengujian acak mengenai
demikian, apakah itu termasuk dalam
penggunaan obat-obatan dan minuman keras. Perusahaan mengeluarkan
ujian penerimaan karyawan dan
kebijakan mengenai penggunaan obat-obatan dan minuman keras yang
pengujian acak?
didistribusikan melalui buku panduan, buletin K3L .
Sumber: BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8-Prakualifikasi K3L Kontraktor
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Tabel 7. Hasil Prakualifikasi Bagian 5 Mengenai Rencana dan Prosedur
Bagian
Item
Pertanyaan
5.1
Buku panduan Apakah perusahaan mempunyai buku panduan
K3L
dan K3L perusahaan atau buku panduan operasi yang
Operasi
sesuai dengan aturan-aturan K3L yang dijelaskan
secara rinci dalam cara kerja K3L dan aturan
keselamatan yang disahkan oleh perusahaan
seperti yang menyangkut perancah (scaffolding)
alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau
penggalian ?
5.2
Pengawasan Bagaimana perusahaan memastikan bahwa
dan
stasiun produksi dan peralatan yang digunakan
Perawatan
di wilayah kerja, lokasi, atau pada lokasi lain
Peralatan
oleh karyawan, didaftarkan, disertifikasi sesuai
tuntutan peraturan, diinspeksi, diawasi dan
dirawat dengan benar dan dalam kondisi kerja
yang baik ?
5.3
Penanganan
Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan untuk
dan
pencegahan kecelakaan kendaraan ?
Perawatan
Keselamatan
Transportasi

Jawaban
Apakah perusahaan mempunyai buku panduan K3L
perusahaan atau buku panduan operasi yang sesuai dengan
aturan-aturan K3L yang dijelaskan secara rinci dalam cara
kerja K3L dan aturan keselamatan yang disahkan oleh
perusahaan seperti yang menyangkut perancah (scaffolding)
alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian
?
Perusahaan menetapkan bahwa semua peralatan kerja yang
digunakan harus aman. Operator memiliki kompetensi dalam
menggunakan peralatan serta mesin dan peralatan selalu
diinspeksi, dilakukan perawatan dan perbaikan.

Alat transportasi yang digunakan di perusahaan adalah
mobil, sepeda motor kapal dan sea truck. Perusahaan
memiliki prosedur mengenai keselamatan berkendara yang
disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan tamu
perusahaan. Semua alat transportasi milik perusahaan
dilakukan inspeksi dan perawatan secara berkala serta
mewajibkan operator memiliki surat ijin mengemudi. Selain
itu, operator diberikan pelatihan khusus mengenai
keselamatan berkendara.

Sumber: BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8- Prakualifikasi K3L Kontraktor
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Tabel 8. Hasil Prakualifikasi Bagian 6 Mengenai Penerapan dan Pemantauan Kinerja
Bagian
Item
Pertanyaan
1
6.1

2

3

Manajemen
a. Pengaturan apa yang
K3L dan
dipunyai perusahaan untuk
pemantauan
pengawasan dan pemantauan
Kinerja dalam
kinerja K3L?
Aktivitas Kerja

Jawaban
4

Perusahaan memiliki peraturan untuk mengawasi dan memantau kinerja K3L
yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain :
1) Memastikan bahwa semua manajer departemen menghadiri dalam rapat
tinjauan ulang pada masing-masing departemen
2) Menganalisa indikator kinerja K3L

b. Kriteria kinerja seperti apa
yang digunakan dalam
perusahaan?

Kriteria kinerja yang digunakan dalam perusahaan adalah fatality/
kecelakaan besar, Lost Time Injury Frequency, Total Recordable Incident
Rate dan laporan kejadian hampir celaka.

c. Pengaturan apa yang
dipunyai perusahaan untuk
menyampaikan setiap hasil
dan temuan dari pengawasan
dan pemantauannya kepada
manajemen pusat dan
karyawan lapangan ?

Manajemen mensosialisasikan dan menerapkan prosedur identifikasi dan
evaluasi aspek bahaya dan prosedur audit internal kepada semua karyawan.
Pengaturan yang dipunyai perusahaan untuk menyampaikan setiap hasil dan
temuan dari pengawasan dan pemantauannya kepada manajemen pusat
adalah melalui email resmi perusahaan, buletin K3L dan papan
pengumuman, sedangkan untuk karyawan lapangan disampaikan melalui
sistem email perusahaan.

d. Pernahkan perusahaan
Perusahaan pernah menerima penghargaan untuk prestasi kinerja K3LL
menerima penghargaan untuk berupa sertifikat ISO 9001:2000 serta penghargaan dari klien.
prestasi kinerja K3L?
Bersambung
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Sambungan
1
2
6.2 Program
Keselamatan

3
a. Apakah perusahaan
menyelenggarakan safety meeting?

b. Apakah perusahaan
mengorganisasikan kampanye untuk
menstimulasi cara kerja yang aman?

6.3

Insiden/Kejadi Pernahkan perusahaan mengalami
an berbahaya, keharusan perbaikan atau pemberitahuan
Tuntutan
larangan dalam hal insiden/kejadian
Perbaikan dan berbahaya yang bersifat hukum oleh
Pemberitahuan badan nasional yang relevan, badan yang
Larangan yang berwenang dalam K3L/ otoritas penegak
bersifat
hukum lainnya atau diperkarakan di bawah
Hukum.
UU K3L selama lima tahun terakhir?

4
Perusahaan menyelenggarakan rapat K3L yang dipimpin oleh manajer
K3L. Adapun program rapat K3L yang dilakukan adalah :
1) Rapat mobilisasi. Dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan.
2) Rapat sebelum pekerjaan berlangsung. Dilaksanakan setiap akan
melakukan pekerjaan.
3) Kunjungan manajemen. Dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
4) HSE Talk dilaksanakan setiap minggu.
5) Rapat internal K3L dilaksanakan setiap 3(tiga) bulan.
6) Tinjauan ulang manajemen dilaksanakan setiap tahun
Perusahaan melakukan kampanye untuk menstimulasi cara kerja yang
aman melalui program U SEE U ACT. Formulir U SEE U ACT
diberikan kepada setiap pekerja untuk diisi jika pekerja menemukan
sustu tindakan dan kondisi yang tidak aman serta melakukan perbaikan
yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh departemen K3L dan
manajemen. Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan
yang mengumpulkan dan melaporkan formulir U SEE U ACT terbanyak
setiap bulannya.
Perusahaan belum pernah mengalami keharusan perbaikan atau
pemberitahuan larangan dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang
bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang
berwenang dalam K3L atau otoritas penegak hukum lainnya atau
diperkarakan di bawah undang-undang K3L selama lima tahun terakhir
ini.

Bersambung
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Sambungan
1
2
3
6.4 Catatan a. Apakah perusahaan menyimpan catatan
dan Kinerja
mengenai insiden dan kinerja K3L untuk lima
6.5 K3L
tahun terakhir? jika ya, berikan data berikut ini:
1) Jumlah Korban yang Meninggal
2) Lost Time Injuries
3) Kasus Kehilangan Hari Kerja
4) Kasus Perawatan Medis
5) Restricted Work Day Cases
6) Kecelakaan Fatal
7) Lost Time Injury Frequency
8) Total Recordable Incident Rate for each
year
b. Bagaimana kinerja kesehatan
didokumentasikan?
c. Bagaimana kinerja lingkungan
didokumentasikan?
d. Setiap berapa lama kinerja K3L perusahaan
ditinjau? oleh siapa?
6.6 Investigas a. Apakah perusahaan mempunyai prosedur
i dan
untuk investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut
Pelaporan
insiden,
Insiden
kejadian berbahaya, atau penyakit di tempat
kerja?

4
Perusahaan menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja K3L
untuk lima tahun terakhir. Adapun catatan mengenai jumlah insiden
sejak tahun 2006-2011 disajikan sebagai berikut :
1) Jumlah Korban yang Meninggal = 0
2) Lost Time Injuries = 0
3) Kasus Kehilangan Hari Kerja = 0
4) Kasus Perawatan Medis = 0
5) Restricted Work Day Cases = 0
6) Kecelakaan Fatal = 0
7) Lost Time Injury Frequency = 1 (tahun 2007)
8) Total Recordable Incident Rate for each year = 1
Perusahaan mendokumentasikan kinerja kesehatan melalui hasil
Medical Check Up karyawan dan laporan kunjungan di rumah sakit
yang sudah terdapat kerja sama dengan perusahaan.
Manajemen melakukan sosialisasi dan menerapkan prosedur house
keeping.
Setiap bulan manajer K3L melakukan tinjauan ulang mengenai kinerja
K3L
Perusahaan memiliki prosedur untuk investigasi, pelaporan, dan tindak
lanjut insiden, kejadian berbahaya, atau penyakit di tempat kerja.
Setiap temuan mengenai masalah K3L selalu dilaporkan langsung
kepada manajer lapangan dan manajer K3L untuk selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan dan disosialisasikan kepada semua
karyawan melalui papan pengumuman dan briefing K3L.
Bersambung
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Sambungan
1
2

3
b. Bagaimana temuan setelah investigasi, atau
insiden yang relevan yang terjadi di tempat
lain, dikomunikasikan kepada karyawan?

4
Manajer K3L meninjau ulang, menindaklanjuti laporan mengenai
kecelakaan/ insiden dan mendiskusikan kepada manajer departemen
yang selanjutnya manejer departemen mengkomunikasikan temuan
kepada pekerja.
Kecelakaan yang hampir terjadi selalu dilaporkan diperusahaan.

c. Apakah kecelakaan yang hampir terjadi (near
miss) dilaporkan?
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8- Prakualifikasi K3L Kontraktor
Tabel 9. Hasil Prakualifikasi Bagian 7 Audit dan Peninjauan
Bagian
Item
Pertanyaan
7
Audit dan a. Apakah perusahaan
mempunyai
Peninjauan
kebijakan tertulis mengenai audit K3L?
b. Bagaimana
kebijakan
tersebut
menjelaskan standar audit,
termasuk audit mengenai tindakan yang
tidak aman dan kualifikasi untuk
auditor?

c. Apakah rencana K3L
enyertakan jadwal audit ?

Jawaban
Perusahaan mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3L yang
disertakan didalam manual K3L dan buku pedoman K3L.
PT. Pageo Utama melakukan audit internal dan eksternal secara periodik
dalam verifikasi agar sistem manajemen
K3L sesuai dengan persyaratan OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001
dan untuk memperbaiki keefektifan penerapan sistem manajemen K3L.
Audit internal dilakukan 2 kali dalam setahun. Sedangkan audit
eksternal dilakukan pada saat sebelum kontrak pekerjaan dimulai dan
pada saat pekerjaan berlangsung.
perusahaan Di dalam rencana K3L, perusahaan menyertakan jadwal audit yang
mencakup semua aktivitas yang terkait dengan K3L (lampiran 4)

d. Bagaimana efektifitas auditing
diperiksa dan bagaimana manajemen
melaporkan dan menindaklanjuti hasil
audit ?

Hasil audit diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab di area
audit. Audit dan tindakan lanjutan adalah tanggung jawab koordinator
K3L. Hasil laporan audit di tinjau ulang oleh manajemen di seluruh
bagian sistem manajemen K3L.
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Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8- Prakualifikasi K3L Kontraktor
Tabel 10. Hasil Prakualifikasi Bagian 8 Mengenai Prosedur Tanggap Darurat
No.
Item
Pertanyaan
Jawaban
8
Prosedur
Apakah perusahaan mempunyai rencena
Di setiap kerjanya, PT. Pageo Utama telah
Tanggap
tanggap darurat? Berikan daftar prosedurnya.
memiliki prosedur tanggap darurat yang harus
Darurat
diketahui oleh semua orang yang berada di area
tersebut. Agar dapat mengamankan jiwa seluruh
karyawan serta orang yang memiliki akses ke PT.
Pageo Utama pada saat terjadi keadaan darurat.
Setiap bulan PT. Pageo Utama melakukan drill
dengan tujuan memastikan bahwa setiap personil
yang terkait dalam tim tanggap darurat telah siap
jika suatu saat terjadi suatu keadaan darurat serta
sarana penunjang berfungsi dengan baik.
Tangggap darurat yang ada di PT. Pageo Utama
mencakup :
1) Pedoman pada saat terjadi kebakan
2) Pedoman Penanganan Kebakaran
3) Prosedur tanggap darurat saat gempa bumi
4) Tanggap darurat banjir
5) Tim tanggap darurat
Tim tanggap darurat terdiri dari 4 bagian
dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda,
yaitu tim pemadam api, tim evakuasi, tim
pertolongan pertama serta tim komunikasi dan
keamanan.
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8- Prakualifikasi K3L Kontraktor
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Tabel 11. Hasil Prakualifikasi Bagian 9 Mengenai Manajemen K3L-Ciri Tambahan
No.
Item
Pertanyaan
Jawaban
9
Manajemen K3L-Ciri
a. Jelaskan sifat dan sejauh mana
a. Perusahaan mempertimbangkan K3L sebagai
Tambahan
partisipasi perusahaan dalam
elemen dasar yang paling penting dalam kegiatan
organisasi yang relevan dengan
bisnis. Dengan mendahulukan K3L, perusahaan
industri, perdagangan, dan
beranggapan bahwa tenaga kerja, peralatan dan hal
pemerintahan.
yang terkait dalam operasi, misalnya publik.
Perusahaan berkomitmen untuk selalu memenuhi
hukum dan standar peraturan terkait dengan K3L.

b. Apakah perusahaan mempunyai
b. Perusahaan merupakan anggota dari asosiasi K3L
ciri atau aturan K3L lain yang tidak
seperti KADIN, MIGAS, GAPENSI, ASPEKMI,
dicantumkan di dalam tanggapan
APTEK dan turut aktif dalam kegiatan
terhadap kuesioner.
didalamnya.
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8- Prakualifikasi K3L Kontraktor
Keterangan :
1. Nomor
2. Item
3. Pertanyaan
4. Jawaban
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B. Pembahasan
1. Bagian 1 mengenai Komitmen dan Kepemimpinan
Senior manager terlibat langsung dalam manajemen K3L serta sudah
ada bukti positif yang tertuang dalam tujuan dan target manajemen K3L.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 1
mengenai Komitmen dan Kepemimpinan disajikan pada tabel 12.
Tabel 12. Kriteria sistim evaluasi manajemen Bagian 1.
A
B
C
D
Tidak ada
Disiplin
K3L Terdapat
bukti Terdapat bukti
komitmen dari

diberikan

manajemen

tingkat

senior

tidak
diberikan

pada manajemen senior suatu kebiasaan
manajer

yang aktif terlibat positif K3L dari

langsung didalam kegiatan manajemen
kepada K3L

senior dan pada

manajemen senior

semua tingkat

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 1 mengenai komitmen dan kepemimpinan sesuai
dengan kriteria nilai D yaitu sudah ada bukti positif mengenai budaya K3
yang positif yang dilakukan manajer dan semua level di perusahaan.
2. Bagian 2 mengenai Kebijakan dan Strategi
PT. Pageo Utama memiliki Kebijakan K3L disebarluaskan kepada
seluruh karyawan baik yang ada di kantor maupun lapangan. Direktur,
manajer proyek dan manajer lokasi PT. Pageo bertanggungjawab secara
keseluruhan mengenai kebijakan K3L. Kebijakan dibuat dengan 2 (dua)
versi bahasa yaitu bahasa inggris dan basa Indonesia. Kebijakan tertulis
tertera

didalam

buku

panduan

K3L,

papan

commit to user
disosialisasikan kepada tamu maupun mitra kerja.

pengumuman

dan
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Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 2
mengenai Kebijakan dan Strategi disajikan pada tabel 13.
Tabel 13. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 2.1 dan 2.2
Kebijakan dan Strategi
Adanya Kebijaksanaan K3L : bagian 2.1 dan 2.2
A
B
C
D
Tidak ada
Terdapat kebijakan Kebijakan K3L Peraturan dengan
kebijakan K3L K3L tetapi belum yang merupakan

tugas dan

secara tertulis.

tanggungjawab

didistribusikan.

tanggungjawab
terhadap

K3L yang jelas,

dibuat

dalam didistribusikan

bahasa

yang kepada semua

mudah dipahami, karyawan dan
tetapi

tidak dapat dilihat di

didistribusikan

papan

secara luas.

pengumuman.

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 2 mengenai Kebijakan dan Strategi sesuai dengan
kriteria nilai D yaitu Peraturan dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas,
didistribusikan kepada semua karyawan dan dapat dilihat di papan
pengumuman.
3. Bagian 3 mengenai Asosiasi, Tanggungjawab, Sumber Daya, Standar dan
Dokumentasi.
a. Bagian 3.1 mengenai Program-program rapat dan musyawarah K3L
Tim

manajemen

menetapkan

pernyataan

kebijakan

dan

berkomitmen untuk meningkatkan dan memperbaiki Sistem Manajemen
K3L. Komunikasi K3L yang dilakukan adalah melalui komunikasi
verbal dan

commit to user
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disebarluaskan melalui buletin K3L. Rapat K3L dilakukan secara
insidental dan reguler.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 3
mengenai Asosiasi, Tanggungjawab, Sumber Daya, Standar dan
Dokumentasi disajikan pada tabel 14.
Tabel 14. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 3.1
Program-program rapat dan musyawarah K3L: bagian 3.1
A
B
C
Tidak ada
Keterlibatan dan
Keterlibatan dan

D
Keterlibatan dan

keterlibatan

komitmen dari

komitmen umum

komitmen umum

atau komitmen

manajemen terhadap

manajemen

manajemen

dari

K3L hanya pada

terhadap

terhadap K3L.

manajemen

waktu tertentu,

K3L. Pertemuan

Karyawan

terhadap

seperti pada saat

K3L dilakukan

ditugaskan secara

kegiatan K3L

pertemuan/rapat

secara teratur pada

bergiliran untuk

K3L

tingkat

membahas topik

manajemen dan

K3L dalam rapat

Penyelia/pengawas
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 3.1 Program-program rapat dan musyawarah
K3L sesuai dengan kriteria nilai C karena ada keterlibatan dan
komitmen umum manajemen terhadap K3L. Pertemuan K3L dilakukan
secara teratur pada tingkat manajemen dan penyelia/pengawas.
b. Bagian 3.2 Kompetensi dan Pelatihan untuk Staf.
Beberapa karyawan PT. Pageo Utama diberikan pelatihan mengenai
K3L. Akan tetapi pelatihan yang diberikan belum meliputi seluruh
karyawan PT. Pageo Utama.
commit to user
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Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 3
mengenai Asosiasi, Tanggungjawab, Sumber Daya, Standar dan
Dokumentasi disajikan pada tabel 15 :
Tabel 15. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 3.2
Pelatihan K3L untuk staf: bagian 3.2
A
B
C
Tidak ada
Ada Pelatihan
Ada pelatihan K3L
pelatihan K3L

D
Pelatihan K3L

K3L tetapi tidak

dan dilaksanakan

dilaksanakan untuk

dilaksanakan

tetapi hanya

semua karyawan

terbatas pada staf

yang berhubungan

tertentu.

dengan pekerjaan
tersebut.

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 3.2 mengenai Pelatihan K3L untuk staf sesuai
dengan kriteria nilai C yaitu ada pelatihan K3L dan dilaksanakan tetapi
hanya terbatas pada staf tertentu.
c. Bagian 3.3 mengenai Orientasi Karyawan dan Program Pelatihan
Untuk memastikan tenaga kerja memiliki pengetahuan dasar K3L,
perusahaan melakukan program pelatihan untuk memenuhi persyaratan
kompetensi di seluruh fungsi pekerjaan. Program pelatihan secara
priodik

dinilai

untuk

mengetahui

sejauh

mana

kualitas

dan

keefektifannya. Tenaga kerja baru dan tenaga kerja baru subkontraktor
telah diberikan instruksi dan orientasi K3L serta informasi spesifik
mengenai potensi bahaya yang mungkin timbul saat melakukan
pekerjaan.
Kriteria sistim evaluasi
manajemen
commit
to user menurut BP Migas bagian 3
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mengenai Asosiasi, Tanggungjawab, Sumber Daya, Standar dan
Dokumentasi disajikan pada tabel 16.
Tabel 16. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 3.3
Orientasi Karyawan dan Program Pelatihan: bagian 3.3
A
B
C
D
Tidak ada Program formal
Karyawan diberi
Program formal dibuat
program

dibuat untuk

buku panduan dan

untuk meningkatkan

formal

meningkatkan

acuan, penyelia/

pengetahuan karyawan

pengetahuan

pengawas

Mengenai K3L. Karyawan

karyawan mengenai

menjelaskan dan

diberi buku panduan dan

K3L.

mendemonstrasikan acuan, penyelia/pengawas

Instruksi-instruksi

pekerjaan para

menjelaskan dan

karyawan baru

mendemonstrasikan

lisan mengenai
prosedur

pekerjaan pada karyawan

perusahaan hanya

baru. Sebagai tambahan

diberikan kepada

diatas,akan ditindak lanjuti

sebagian karyawan.

dengan kegiatan observasi

Buku panduan hanya

terhadap karyawan baru.

diberikan pada

Penyelia/pengawas telah

karyawan baru tetapi

menjelaskan kepada

tidak pada saat

mereka mengenai praktik

orientasi pekerjaan.

yang aman dan tugas-tugas
darurat

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 3.3 mengenai Orientasi Karyawan dan
Program Pelatihan sesuai dengan kriteria nilai C yaitu Karyawan diberi
buku panduan dan acuan, penyelia/ pengawas menjelaskan dan
mendemonstrasikan pekerjaan para karyawan baru.
d. Bagian 3.4 mengenai Pelatihan Khusus dan bagian 3.5 mengenai
commit to user
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Karyawan yang Mempunyai Kemampuan Pelatihan Tambahan.
Dalam proses kerjanya, perusahaan tidak menggunakan bahan
radioaktif dan pembuangan asbes. Sehingga tidak dilakukan identifikasi
lokasi di dalam operasi perusahaan dimana pelatihan khusus diperlukan
untuk menghadapi

bahaya

yang

mungkin

terjadi.

Perusahaan

mempekerjakan staf yang memiliki kualifikasi K3L yang ditujukan
untuk memberikan pelatihan yang lebih dari sekadar persyaratan dasar.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 3
mengenai Asosiasi, Tanggungjawab, Sumber Daya, Standar dan
Dokumentasi disajikan pada tabel 17:
Tabel 17. Kriteria sistim evaluasi manajemen Bagian 3.4 dan 3.5
Pelatihan Khusus: Bagian 3.4 dan 3.5
A
B
C
D
Tidak ada
Pelatihan dasar K3L
Pelatihan K3L
Pelatihan khusus
pelatihan

di lapangan jarang

dilakukan pada

K3L telah dibuat dan

K3L

dilakukan

kegiatan tertentu dilaksanakan secara
saja, tidak untuk

teratur. Dilakukan

kegiatan rutin.

pelatihan ulang
secara periodik

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 3.4 dan 3.5 sesuai dengan kriteria nilai C
Pelatihan K3L dilakukan pada kegiatan tertentu saja, tidak untuk kegiatan
rutin.
e. Bagian 3.6 mengenai Penilaian Mengenai Kesesuaian Subkontraktor/
Perusahaan Lain.

commit to user
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Perusahaan menilai kemampuan K3L subkontraktor dengan cara
membuat prosedur seleksi yang mensyaratkan mengenai standar K3L,
kinerja K3L dan perilaku K3L yang sesuai dengan standar K3L PT.
Pageo

dengan

melakukan

prakualifikasi

dan

audit

terhadap

subkontraktor. Perusahaan juga memiliki beberapa cara maupun
prosedur untuk memastikan standar keselamatan telah dipenuhi oleh
subkontraktor.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 3
mengenai Asosiasi, Tanggungjawab, Sumber Daya, Standar dan
Dokumentasi disajikan pada tabel 18.
Tabel 18. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 3.6
Subkontraktor: bagian 3.6
A
B
C
Tidak ada Dibuat program
Program

D
Program evaluasi dan

program

penilaian dan

standar bagi subkontraktor

evaluasi/pen standar bagi

standar bagi sub

dibuat dan diterapkan.

ilaian untuk subkontraktor, yang

kontraktor telah

Jaminan terhadap

sub

hanya mencakup

dibuat dan

kesesuaian di tempat

kontraktor.

wilayah tertentu saja

dilaksanakan

kerja.

penilaian/evaluasi yang

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 3.6 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu
Program evaluasi dan standar bagi subkontraktor dibuat dan diterapkan.
Jaminan terhadap kesesuaian di tempat kerja.
f. Bagian 3.7 mengenai Standar
Standar K3L perusahaan adalah berdasarkan OHSAS 18001, ISO
9001:2000 dan Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan
commit
to user
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adalah melalui proses dan instruksi kerja yang sesuai dengan SMK3.
Untuk mengetahui standar-standar industri dan aturan baru K3L yang
mungkin berlaku bagi aktivitas perusahaan, PT. Pageo selalu sadar
tentang seluruh peraturan dan persyaratan klien serta memiliki struktur
menyeluruh untuk membuat, memperbarui dan menyebarkan standar
K3L kepada semua karyawan.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 3
mengenai Asosiasi, Tanggungjawab, Sumber Daya, Standar dan
Dokumentasi disajikan pada tabel 19.
Tabel 19. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 3.7
Standar K3L: bagian 3.7
A

B

Tidak ada

Ada standar

standar K3L dasar K3L

C

D

Kontraktor memiliki

Kontraktor memiliki sistim

peraturan standar K3L

untuk menspesifikasi,

yang meliputi seluruh

memantau kesesuaian dan

kegiatan operasi

memperbaharui standar

berbahaya
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 3.7 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu
Kontraktor memiliki sistim untuk menspesifikasi, memantau kesesuaian
dan memperbaharui standar
4. Bagian 4 mengenai Penanganan Bahaya dan dampak.
a. Bagian 4.1 mengenai Penilaian Bahaya dan Dampak
Teknik yang digunakan dalam perusahaan untuk mengidentifikasi,
menilai,mengawasi dancommit
mengurangi
bahaya dan dampak adalah dengan
to user
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menggunakan Job Safety Analysis.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 4
mengenai Penanganan Bahaya dan dampak disajikan pada tabel 20.
Tabel 20. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 4.1
Penilaian Bahaya dan Dampak: bagian 4.1
A

B

C

D

Sistim K3L

Sistim K3L perusahaan Sistim K3L

Sistim K3L perusahaan

perusahaan tidak

mengacu pada

perusahaan

mempunyai metode

Menyertakan

kebutuhan untuk

meliputi metode yang lengkap untuk

penilaian evaluasi

menilai bahaya dan

untuk

mengevaluasi semua

mengevaluasi

bahaya dan dampak

mempunyai struktur

bahaya dan

K3L dan menerapkan

yang lengkap untuk

dampak utama

pada seluruh

bahaya dan dampak dampak tetapi tidak

dilaksanakan

dokumen kontrak

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 4.1 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu Sistim
K3L perusahaan mempunyai metode yang lengkap untuk mengevaluasi
semua bahaya dan dampak K3L dan menerapkan pada seluruh dokumen
kontrak.
b. Bagian 4.2 mengenai Pemaparan terhadap karyawan
Sistem yang untuk memantau paparan pekerja terhadap bahan kimia
atau unsur-unsur fisik adalah perusahaan melakukan penilaian risiko
secara

sistematik

untuk

selanjutnya

melakukan

perbaikan

dan

pengendalian risiko.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 4
commit to user
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61
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Tabel 21. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 4.2
Pemaparan terhadap karyawan: bagian 4.2
A

B

C

D

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

tidak secara

memberitahu

mempunyai

mempunyai

aktif

pekerja mengenai

metode yang

seperangkat metode

memberitahu

bahayabesar (major

tepat untuk

untuk memonitor

karyawan

hazard) yang mungkin memantau

untuk memantau mengancam namun
paparannya

demikian perusahaan

paparan bahaya

paparan

yang bisa

bahaya besar

diperkirakan

hanya melakukan

(berhubungan

pemantauan secara

dengan metode

acak

evaluasi bahaya dan
dampaknya) dan
menulis semua itu di
dalam kontrak

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 4.2 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu
Perusahaan mempunyai seperangkat metode untuk memonitor paparan
bahaya yang bisa diperkirakan (berhubungan dengan metode evaluasi
bahaya dan dampaknya) dan menulis semua itu didalam kontrak.
c. Bagian 4.3 mengenai Potensi Bahaya.
PT. Pageo memberitahu pekerja mengenai bahaya melalui Job
Safety Analysis (JSA) yang kemudian disosialisasikan kepada pekerja
baik melalui buletin, safety briefing, maupun rapat K3L
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 4
mengenai Penanganan Bahaya
dampak disajikan pada tabel 22.
commit dan
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Tabel 22. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 4.3
Potensi Bahaya: bagian 4.3
A

B

C

D

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

tidak membuat

menyediakan

memberikan

menyimpan data

ketentuan

informasi bagi

informasi

base mengenai sifat-

khusus untuk

pekerja di tempat

kepada

sifat bahaya

memberitahu

kerja mengenai

karyawan pada

potensial yang ada

pekerja

sifat-sifat bahaya

awal

didalam kontrak dan

mengenai sifat-

yang potensial tapi

keterlibatannya

mempunyai

sifat bahaya

tidak ada tindak

di lapangan

metode

yang potensial

lanjut

pendistribusian
informasi secara
formal kepada semua
karyawan dan melatih
karyawannya dalam
menangani hal
tersebut.

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 4.3 sesuai dengan kriteria nilai C yaitu
Perusahaan memberikan informasi kepada karyawan pada awal
keterlibatannya di lapangan
d. Bagian 4.5 mengenai Pengelolaan Limbah
Perusahaan memiliki sistem pembuangan limbah dan disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku. Limbah yang ada di perusahaan
dikumpulkan sesuai dengan klasifikasi tempat sampah.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 4
commit to user
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Tabel 23. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 4.5
Pengelolaan Limbah: bagian 4.5
A
B
C
Perusahaan tidak Perusahaan
Perusahaan

D
Perusahaan

mempunyai

mempunyaiprosedur

mempunyai suatu

metode yang tepat prosedur umum

pembuangan limbah

sistim yang tepat

untuk mengelola

mengenai

sesuai dengan

untuk mengelola

limbah

pengelolaan

kategorinya tetapi tidak limbah (termasuk

limbah

membuat peraturan

identifikasi,

untuk

minimalisasi dan

meminimalisasi

klasifikasi), yang

dampak lingkungan

secara aktif

mempunyai

berusaha
mengurangi
dampak
lingkungan
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 4.5 sesuai dengan kriteria nilai C yaitu
Perusahaan mempunyaiprosedur pembuangan limbah sesuai dengan
kategorinya tetapi tidak membuat peraturan untuk meminimalisasi dampak
lingkungan.
e. Bagian 4.6 mengenai Kesehatan lingkungan dan industri
PT. Pageo menerapkan aspek identifikasi potensi bahaya, penilaian
dampak risiko dan analisa keselamatan kerja terutama pada proyek baru
dan aktivitas baru dan selanjutnya

perusahaan melakukan usaha

pengendalian risiko dengan tujuan tercipta lingkungan kerja yang sehat
dan aman.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 4
commit to user
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Tabel 24. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 4.6
Kesehatan lingkungan dan industri: bagian 4.6
A

B

C

D

Tidak ada

Ada peraturan

Ada peraturan dan

Ada peraturan yang

peraturan

dasar tetapi

mengetahui bahaya

mengatur pelaksanaan

mengenai

tidak

tetapi tidak

untuk meminimalkan

kesehatan

dilaksanakan

ditindaklanjuti

pengaruh kesehatan

lingkungan

manusia dengan

industri

memberikan tempat
kerja yang sehat

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 4.6 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu
Perusahaan memiliki peraturan yang mengatur pelaksanaan untuk
meminimalkan pengaruh kesehatan manusia dengan memberikan tempat
kerja yang sehat.
f. Bagian 4.7 mengenai alkohol dan obat-obatan.
Pengawasan mengenai penggunaan obat-obatan dan minuman keras
dilakukan dengan menindaklanjuti hasil Medical Check Up karyawan.
Akan tetapi, perusahaan belum melakukan tes pengujian acak mengenai
penggunaan obat-obatan dan minuman keras. Perusahaan mengeluarkan
kebijakan mengenai penggunaan obat-obatan dan minuman keras yang
didistribusikan melalui buku panduan, buletin K3L dan saat orientasi
karyawan baru.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 4
mengenai Penanganan Bahaya dan dampak disajikan pada tabel 25.
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Tabel 25. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 4.7
Alkohol dan Obat-obatan: bagian 4.7
A
B
Tidak ada peraturan Ada peraturan

C
D
Peraturan mengenai Peraturan obat

tertulis mengenai

mengenai alkohol alkohol dan obat

terlarang dengan

alkohol dan obat

dan obat terlarang terlarang termasuk

jelas

terlarang

tetapi tidak banyak juga yang mengatur mengatur mengenai
didistribusikan

tanggung jawab dan tanggung jawab,
risiko dan

risiko, dan

didistribusikan

hukuman

secara luas

didistribusikan
kepada semua
karyawan dan bisa
dilihat di papan
pengumuman

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 4.7 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu
perusahaan memiliki peraturan obat terlarang dengan jelas mengatur
mengenai tanggung jawab, risiko, dan hukuman didistribusikan kepada
semua karyawan dan bisa dilihat di papan pengumuman
5. Bagian 5 mengenai Rencana dan Prosedur
a. Bagian 5.1 mengenai Buku panduan K3LL dan Operasi
Perusahaan mempunyai buku panduan K3L perusahaan atau buku
panduan Operasi yang sesuai dengan aturan-aturan K3L yang diberikan
kepada seluruh karyawan PT. Pageo Utama
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 5
mengenai Rencana dan commit
Prosedur
pada tabel 26.
todisajikan
user
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Tabel 26. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 5.1
Panduan K3L dan operasi: bagian 5.1
A
B
C
Tidak ada
Mempunyai
Kontraktor

D
Kontraktor mempunyai

prosedur/

Prosedur/manual mempunyai

prosedur yang

manual

dasar K3L

prosedur/ manual

mencakup semua

K3L yang tertulis

tindakan pencegahan

mencakup semua

/manual K3L,

operasi yang

persyaratan

membahayakan

rencana K3L dengan

K3L

sistim
updating dan penyebaran
kepada karyawan
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 5.1 sesuai dengan kriteria nilai C yaitu
Kontraktor mempunyai prosedur/ manual K3L yang tertulis mencakup
semua operasi yang membahayakan
b. Bagian 5.3 mengenai Penanganan dan Perawatan Keselamatan
Transportasi
Perusahaan memiliki prosedur mengenai keselamatan berkendara
yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan tamu perusahaan.
Semua alat transportasi milik perusahaan dilakukan inspeksi dan
perawatan secara berkala serta mewajibkan operator memiliki surat ijin
mengemudi. Selain itu, operator diberikan pelatihan khusus mengenai
keselamatan berkendara.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 5
commit to user
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Tabel 27. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 5.3
Penanganan keselamatan transportasi darat: bagian 5.3
A
B
C
Tidak ada
Pentingnya
Perusahaan

D
Perusahaan

perhatian khusus

keselamatan

mempunyai

mempunyai

terhadap

transportasi darat

strategi

strategi yang

keselamatan

diakui tetapi

pengelolaan

lengkap dan

transportasi darat

diserahkan kepada

umum

seperangkat

sebagai wilayah

manajer/ penyelia/

dengan beberapa

perencanaan dan

kegiatan yang

pengawas bisnis

prosedur

prosedur meliputi

berbahaya

inti untuk

yang membahas

kendaraan,

melaksanakan

bagianbagian

pengendara, dan

secara individual

dari keselamatan

pengelolaan

transportasi darat

operasi

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 5.3 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu
Perusahaan mempunyai strategi pengelolaan umum dengan beberapa
prosedur yang membahas bagianbagian dari keselamatan transportasi
darat.
6. Bagian 6 mengenai Penerapan dan Pemantauan Kinerja
a. Bagian 6.1 dan 6.3 mengenai Pengelolaan dan Pemantauan Kinerja dari
Aktivitas Kerja.
Perusahaan memiliki peraturan untuk mengawasi dan memantau
kinerja K3L. Manajemen mensosialisasikan dan menerapkan prosedur
identifikasi dan evaluasi aspek bahaya dan prosedur audit internal
kepada semua karyawan sehingga perusahaan menerima penghargaan
untuk prestasi kinerja K3LL berupa sertifikat ISO 9001:2000 serta
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penghargaan dari klien
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 6
mengenai Penerapan dan Pemantauan Kinerja disajikan pada tabel 28.
Tabel 28. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 6.1 dan 6.3
Pengelolaan dan pemantauan kinerja dari aktivitas kerja : bagian 6.1 dan 6.3
A

B

C

D

Tidak ada

Melakukan

Perusahaan

Perusahaan

sistim untuk

pemantauan

mempunyai

mempunyai sistim

memantau

kinerja K3L di

suatu sistim untuk

pemantauan kinerja

kinerja K3L

beberapa

memantau kinerja

yang lengkap dengan

wilayah

K3L pada area-area umpan balik kepada
penting

pemberi kerja untuk
perbaikan dan telah
menerima
penghargaan atas
prestasinya

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 6.1 dan 6.3 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu
Perusahaan mempunyai sistim pemantauan kinerja yang lengkap
dengan umpan balik kepada pemberi kerja untuk perbaikan dan telah
menerima penghargaan atas prestasinya.
b. Bagian 6.2 mengenai Program K3L
Perusahaan memiliki program rapat K3L yang pelaksanaannya
sudah terjadwal, namun penyampian topik tidak dilakukan bergantian.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 6
mengenai Penerapan dan Pemantauan Kinerja disajikan pada tabel 29.
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Tabel 29. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 6.2
Program Keselamatan Kerja: bagian 6.2
A

B

C

D

Tidak ada

Pertemuan/rapat

Pertemuan membahas

Rapat mengenai

Program

rutin membahas

keselamatan kerja

keselamatan kerja

yang

keselamatan

dilakukan berdasarkan

dilakukan secara

formal

kerja hanya

jadwal rapat yang rutin

rutin dan topik yang

untuk operasi

oleh penyelia/pengawas

dibicarakan adalah

tertentu.

atau perwakilan dari

mengenai karyawan

bagian keselamatan

dan dilakukan secara

kerja.

bergantian

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 6.2 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu ada
pertemuan membahas keselamatan kerja dilakukan berdasarkan jadwal
rapat yang rutin oleh penyelia/pengawas atau perwakilan dari bagian
keselamatan kerja.
c. Bagian 6.4 mengenai Pemberitahuan Kecelakaan, kejadian bahaya,
perkembangan persyaratan dan larangan
Menurut catatan insiden selama lima tahun terakhir, tidak ada
kecelakaan serius di perusahaan.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 6
mengenai Penerapan dan Pemantauan Kinerja disajikan pada tabel 30
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Tabel 30. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 6.3 dan 6.4
Pemberitahuan Kecelakaan, kejadian bahaya, perkembangan persyaratan dan larangan:
bagian 6.3 dan 6.4
A
B
C
D
Terdapat lebih
Satu kejadian
Kejadian hanya
Tidak ada kejadian
dari satu

kecelakaan

berhubungan

dalam lima tahun

kejadian

serius pada lima tahun

dengan kecelakaan

terakhir

kecelakaan

terakhir

kecil

serius dalam
lima tahun
terakhir
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 6.4 sesuai dengan kriteria nilai C yaitu
Kejadian hanya berhubungan dengan kecelakaan kecil.
d.

Bagian 6.5 mengenai Catatan kinerja K3L
Menurut catatan insiden selama lima tahun terakhir, tidak ada
kecelakaan

serius

di

perusahaan.

Kriteria

sistim evaluasi

manajemen menurut BP Migas bagian 6 mengenai Penerapan dan
Pemantauan Kinerja disajikan pada tabel 31.
Tabel 31. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 6.5
Catatan kinerja K3L (Perbandingan rata-rata kecelakaan tahun terakhir dengan
rata-rata kecelakaan tiga tahun sebelumnya: bagian 6.5
A

B

C

D

Kontraktor memberikan

Rasio

Rasio

Rasio

informasi yang tidak

kecelakaan

kecelakaan

kecelakaan

memadai untuk keperluan

tidak

menunjukkan

menunjukkan

pembuatan rasio kecelakaan

berubah

sedikit

perbaikan yang

perbaikan

tetap lebih dari

commit to user
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Hal ini berarti bagian 6.5 sesuai dengan kriteria nilai B yaitu
Rasio kecelakaan tidak berubah karena laporan Total Recordable
Incident Rate setiap tahunnya adalah 1.
e. Bagian 6.6 mengenai Investigasi dan Laporan Kecelakaan
Perusahaan memiliki prosedur untuk investigasi, pelaporan, dan
tindak lanjut insiden, kejadian berbahaya, atau penyakit di tempat
kerja. Setiap temuan mengenai masalah K3L selalu dilaporkan
langsung kepada manajer lapangan dan manajer K3L untuk
selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan dan disosialisasikan
kepada semua karyawan melalui papan pengumuman dan briefing
K3L.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 6
mengenai Penerapan dan Pemantauan Kinerja disajikan pada tabel
32.
Tabel 32. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 6.6
Investigasi dan Laporan Kecelakaan: bagian 6.6
A

B

C

D

Temuan

Temuan

Temuan

Seperti pada C

penyelidikan

dikomunikasikan

dikomunikasikan

ditambah dengan

kecelakaan pada

secara terbatas kepada

kepada seluruh

keterangan

umumnya

personil kunci/ utama

karyawan

implikasi terinci

tidak

melalui memo internal

melalui

dikomunikasikan perusahaan atau media

papan untuk keperluan

pengumuman

yang serupa

peningkatan
kinerja K3L

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti commit
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Temuan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui papan
pengumuman
7. Bagian 7 mengenai Audit dan Tinjauan Ulang
Perusahaan mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3LL yang
disertakan didalam manual K3L dan buku pedoman K3L. Perusahaan
menyertakan jadwal audit yang mencakup semua aktivitas yang terkait
dengan K3L
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 7
mengenai Audit dan Tinjauan Ulang disajikan pada tabel 33.
Tabel 33. Kriteria sistim evaluasi manajemen Bagian 7.1 (a)-(d)
Audit : Bagian 7.1 (a)-(d)
A
B
C
Proses audit
Dokumen K3L
Dokumen K3L

D
Seperti dalam C

hanya sekilas

perusahaan

perusahaan

tetapi diarahkan

tidak

menyertakan

menyertakan

pada peranan

tercantum

acuan mengenai

rincian mengenai

manajemen di

secara

audit tanpa rincian

pelaksanaan audit

dalam kegiatan

eksplisit

khusus mengenai

sesuai dengan jadwal/

audit dan tindak

dalam

penjadwalan dan

ruang

lanjut atas

dokumen

ruang lingkup

lingkup untuk tempat-

temuantemuannya

K3L.

tempat
yang penting

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 7 sesuai dengan kriteria nilai C yaitu
Dokumen K3L perusahaan menyertakan rincian mengenai pelaksanaan
audit sesuai dengan jadwal/ ruang lingkup untuk tempat-tempat yang
penting.
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8. Bagian 8 mengenai Prosedur Tanggap Darurat
PT. Pageo Utama telah memiliki prosedur tanggap darurat yang harus
diketahui oleh semua orang yang berada di area tersebut. Setiap bulan
perusahaan melakukan drill dengan tujuan memastikan bahwa setiap
personil yang terkait dalam tim tanggap darurat telah siap jika suatu saat
terjadi suatu keadaan darurat serta sarana penunjang berfungsi dengan baik.
Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas bagian 8
mengenai Prosedur Tanggap Darurat disajikan pada tabel 34.
Tabel 34. Kriteria sistim evaluasi manajemen bagian 8
Prosedur Respon Darurat
A
B
C
D
Tidak ada
Hanya
Prosedur darurat untuk Prosedur keadaan darurat ditulis
respon

prosedur

skenario utama dibuat

untuk

darurat

dasar

secara tertulis, misalnya

skenario utama, misalnya

kebakaran/ledakan,

kebakaran,

H2S,

ledakan, H2S, evakuasi,

evakuasi, penyebaran

menyebarnya racun atau bahan-

racun atau bahan-bahan

bahan yang mudah terbakar dan

yang mudah terbakar.

penyakit yang darurat. Prosedur

Tidak ada persyaratan

ditulis dalam manual prosedur

yang dilakukan untuk

darurat yan didistribusikan

frekuensi latihan.

secara luas. Frekuensi latihan

yang tertulis

telah ditentukan.
Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 8 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu Prosedur
keadaan darurat ditulis untuk skenario utama dan ditulis dalam manual
prosedur darurat yang didistribusikan secara luas. Frekuensi latihan telah
ditentukan.
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9. Bagian 9 mengenai Manajemen K3L–Rona Tambahan
Perusahaan merupakan anggota dari asosiasi K3L seperti KADIN,
MIGAS, GAPENSI, ASPEKMI, APTEK dan turut aktif dalam kegiatan
didalamnya. Kriteria sistim evaluasi manajemen menurut BP Migas
bagian 9 mengenai Manajemen K3L–Rona Tambahan disajikan pada
tabel 35.
Tabel 35. Kriteria sistim evaluasi manajemen Bagian 9.1 dan 9.2
Keanggotaan Asosiasi : Bagian 9.1 dan 9.2
A

B

C

D

Bukan

Perusahaan minimal

Perusahaan minimal

Perusahaan adalah

anggota

menjadi anggota satu

menjadi

peserta aktif dari

asosiasi

asosiasi yang tidak

anggota satu asosiasi

minimal satu asosiasi

menonjolkan K3L

K3L

K3L

Sumber : BP Migas KPTS-13/BP00000/2006-S8
Hal ini berarti bagian 9 sesuai dengan kriteria nilai D yaitu
Perusahaan adalah peserta aktif dari minimal satu asosiasi K3L.
Dari hasil pembahasan, maka hasil prakualifikasi dapat dihitung jumlah
nilainya berdasarkan ketentuan BP Migas (2006) dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Jumlah nilai untuk kriteria A adalah 0
2. Jumlah nilai untuk kriteria B adalah 4
3. Jumlah nilai untuk kriteria C adalah 8
4. Jumlah nilai untuk kriteria D adalah 12. (Kriteria D merupakan nilai
tertinggi).
commit to
user faktor pengali yang disesuaikan
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dengan jumlah sub bagian dan kemudian semua nilai di total. Hasil penilaian
yang didapatkan disajikan pada tabel 36.
Tabel 36. Penilaian Hasil Prakualifikasi Berdasarkan BP Migas (2006).
Program K3L
A B C D Subtotal Faktor Total
Bagian 1 Komitmen dan
0 4 8 12
12
X1
12
Kepemimpinan
Bagian 2. Kebijakan dan Strategi
0 4 8 12
12
X1
12
Bagian 3. Asosiasi,
Tanggungjawab, Sumber Daya,
Standar dan Dokumentasi.
Bagian 3.1
0 4 8 12
Bagian 3.2
0 4 8 12
Bagian 3.3
0 4 8 12
56
X 1/6
9,3
Bagian 3.4 dan 3.5
0 4 8 12
Bagian 3.6
0 4 8 12
Bagian 3.7
0 4 8 12
Bagian 4 Penanganan Bahaya
dan dampak.
Bagian 4.1
0 4 8
Bagian 4.2
0 4 8
Bagian 4.3
0 4 8
Bagian 4.5
0 4 8
Bagian 4.6
0 4 8
Bagian 4.7
0 4 8
Bagian 5 Rencana dan Prosedur
Bagian 5.1
0 4 8
Bagian 5.2
0 4 8
Bagian 5.3
0 4 8
Bagian 6 Penerapan dan
Pemantauan Kinerja
Bagian 6.1 dan 6.3
0 4 8
Bagian 6.2
0 4 8
Bagian 6.3 dan 6.4
0 4 8
Bagian 6.5
0 4 8
Bagian 6.6
0 4 8
Bagian 7 Audit dan Tinjauan
0 4 8
Ulang
Bagian 8 mengenai Prosedur
0 4 8
Tanggap Darurat
Bagian 9 mengenai Manajemen 0 4 8
K3L–Rona Tambahan
Total Rating
commit to user
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12
12
12
12
12
12

64

X 1/6

10,6

32

X 1/3

10,6

44

X 1/5

8,8

8

X1

8

12

12

X1

12

12

12

X1

12

12
12
12

12
12
12
12
12
12

95.3
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Total nilai yang didapatkan dari hasil prakualifikasi adalah 95.3.
Berdasarkan

standar

batas

minimum

penilaian

BP

Migas

KPTS-

13/BP00000/2006-S8 mengenai Contractor Safety Management System),
perusahaan dapat lulus tahap prakualifikasi karena total nilai yang didapatkan
lebih dari 56. Sehingga dalam hal ini perusahaan lulus tahap prakualifikasi
karena total nilai lebih dari 56.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil pengamatan, observasi, wawancara dan analisa data
yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan mengenai Contractor
Safety Management System (CSMS) tahap prakualifikasi di PT. Pageo Utama
adalah sebagai berikut :
1. Proses prakualifikasi perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir
prakualifikasi dari klien sebagai persyaratan tender.
2. Formulir prakualifikasi terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai
program K3L dengan jumlah item 31. Selanjutnya jawaban-jawaban atas
pertanyaan dibandingkan dengan kriteria sistim evaluasi manajemen dari
BP Migas (2006). Adapun beberapa program K3L di perusahaan yang
belum sesuai dengan kriteria nilai tertinggi (Nilai D) dari BP Migas antara
lain :
a. Bagian 3.1 mengenai Program-program rapat dan musyawarah (Nilai C)
b. Bagian 3.2 mengenai Kompetensi dan Pelatihan untuk staf (Nilai C)
c. Bagian 3.3 mengenai Orientasi Karyawan dan Program Pelatihan
(Nilai C)
d. Bagian 3.4 mengenai Pelatihan Khusus dan Bagian 3.5 mengenai
Karyawan yang Mempunyai Kemampuan Pelatihan Tambahan (Nilai C)
e. Bagian 4.3 mengenai Potensi
commitBahaya
to user (Nilai C)

90

perpustakaan.uns.ac.id

78
digilib.uns.ac.id

f. Bagian 4.5 mengenai Pengelolaan Limbah (Nilai C)
g. Bagian 5.1 mengenai Buku Panduan K3LL dan Operasi (Nilai C)
h. Bagian 6.3 dan 6.4 mengenai Pemberitahuan Kecelakaan, Kejadian
Bahaya, Perkembangan, Persyaratan dan Larangan (Nilai C)
i. Bagian 6.5 mengenai Catatan Kinerja K3L (Nilai B).
j. Bagian 6.6 mengenai Investigasi dan Laporan Kecelakaan (Nilai C)
k. Bagian 7 mengenai Audit (Nilai C )
3. Jumlah nilai yang dihasilkan adalah 95.3 dan dinyatakan lulus tahap
prakualifikasi karena lebih dari 56 sebagai standar minimal prakualifikasi
dari BP Migas (2006).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa
program Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan (K3L) yang
belum sesuai dengan kriteria nilai tertinggi dari standar penilaian BP Migas
KPTS-13/BP00000/2006-S8 mengenai Contractor Safety Management
System. Untuk meningkatkan nilai prakualifikasi, maka disarankan bagi
perusahaan untuk :
1. Meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan serta peningkatan program
keselamatan sehingga didapatkan zero accident dengan penyampaian
safety talk secara rutin dan topik yang beragam, meningkatkan
pengawasan dan memberikan peringatan serta hukuman bagi pekerja yang
tidak disiplin dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta
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melakukan program pelatihan K3L kepada karyawan (Bagian 4.3).
2. Menyediakan topik mengenai K3L untuk program safety
disimpan

didalam

database

dimana

seluruh

talk dan

karyawan

dapat

mengaksesnya. Sehingga saat karyawan K3L tidak ada, maka karyawan
lain dapat menyampaikan materi safety talk. Materi safety talk dapat
dengan mencari referensi dari isu-isu K3L yang sedang hangat, referensi
dari beberapa klien perusahaan dan masukan dari karyawan (Bagian 3.1).
3. Meningkatkan sistem pengelolaan limbah dengan melakukan identifikasi
limbah dan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pengurangan
dampak lingkungan (Bagian 4.5).
4. Meningkatkan peranan manajemen didalam kegiatan audit, inspeksi dan
investigasi kecelakaan serta tindak lanjut atas temuan-temuannya (Bagian
6.6, bagian 7 dan bagian 3.1).
5. Melakukan pelatihan khusus K3L yang dilaksanakan secara teratur serta
melakukan pelatihan ulang secara periodik dan terjadwal (Bagian 3.2,
bagian 3.3 dan bagian 3.4).
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