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ABSTRAK 

Kurniawan, Yanuar. 2014. Tingkat Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi, Studi Kasus Di Kota 

Semarang. Skripsi. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Dr. Bambang Endroyo, M.Pd., S.E., M.T. 

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, Proyek Konstruksi. 

Peningkatan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia khususnya di kota 

Semarang membuat banyak kontaktor saling bersaing dalam melaksanakan sebuah 

proyek. Mulai dari kecepatan, mutu, dan biaya mereka sangat bersaing dalam 3 hal 

tersebut. Namun sekarang masih banyak kontraktor yang mengesampingkan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja pada proyek konstruksi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan cara observasi, metode ini lebih cenderung pada hasil yang 

deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Instrumen yang 

digunakan yaitu instrumen yang berasal dari peraturan menteri PU No. 9 tahun 2008. 

Penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi di kota Semarang, yaitu proyek 

dengan resiko tinggi dan proyek resiko sedang. 

Hasil penelitian adalah tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi 

risiko tinggi sebesar 83,43%. Untuk hasil penelitian tingkat pelaksanaan SMK3 pada 

proyek konstruksi risiko sedang sebesar 42,12%. Adapun kelengkapan fasilitas K3 

pada proyek risiko tinggi sebesar 75%. Untuk kelengkapan fasilitas K3 pada proyek 

risiko sedang sebesar 30%. 

Simpulan penelitian ini adalah tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi risiko tinggi 

termasuk pada kategori sedang, dan tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek 

konstruksi risiko sedang termasuk pada kategori buruk. Untuk kelengkapan fasilitas-

fasilitas K3 pada proyek risiko tinggi termasuk pada kategori sedang. Untuk 

kelengkapan fasilitas-fasilitas pada proyek risiko sedang termasuk dalam kategori 

buruk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di mana banyak sekali 

pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pembangunan yang cukup signifikan 

terjadi pada pembangunan di bidang konstruksi. Beberapa proyek konstruksi di 

Indonesia banyak terjadi di kota besar salah satunya kota Semarang. Dalam 

pengerjaan proyek selain memperhatikan ketepatan waktu, mutu, dan biaya, 

perusahaan konstruksi perlu juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan 

kerja di proyek. 

Berdasarkan laporan International Labour Organization (ILO), setiap hari 

terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal sekira 6.000 kasus. 

Sementara di Indonesia setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat 

kecelakaan kerja pada bidang konstruksi. Tak hanya itu, menurut kalkulasi ILO, 

kerugian yang harus ditanggung akibat kecelakaan kerja di negara-negara 

berkembang juga tinggi, yakni mencapai 4% dari GNP (gross national product) 

(dikutip dari pikiran rakyat online edisi selasa, 15/01/2013). 

Keselamatan kerja mengandung arti bagaimana cara seseorang untuk 

menjaga diri atau orang lain karena beban kerja yang ada di lapangan 

mengharuskan seorang pekerja mendapat perlindungan tersebut agar mereka 

dapat bekerja secara maksimal. Untuk mengurangi kecelakaan kerja maka 
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perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan kerja yang baik dan tegas. 

Maka dari itu perlu dilaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) di dalam sebuah proyek untuk meningkatkan perlindungan kepada 

pekerja. 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah 

pengelolaan K3 dengan menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil 

yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan. SMK3 

juga mengandung arti sebagai upaya pelaksanaan K3 secara baik dan benar 

sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk meminimalisir kecelakaan 

yang terjadi di tempat kerja. Di dalam pelaksanaan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lapangan banyak terdapat 

kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, diri sendiri, maupun 

orang lain. SMK3 nampaknya merupakan hal yang tidak bisa disepelekan dalam 

pekerjaan sebuah proyek konstruksi karena keselamatan kerja erat hubungannya 

dengan nyawa manusia yang bekerja di dalam proyek terkait atau yang berada di 

sekitar proyek. 

Pada pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ada 

hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan yaitu fasilitas-fasilitas yang 

melengkapi pada proyek konstruksi terkait. Kelengkapan fasilitas berperan 

sangat penting dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja karena dengan adanya fasilitas yang baik maka pelaksanaan SMK3 juga 

berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. 
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Kenyataan di lapangan ada beberapa perusahaan di bidang konstruksi 

bangunan dengan penerapan keselamatan kerja yang kurang baik. Hal ini 

berpotensi menimbulkan kecelakaan terutama pada pekerja lapangan. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak diterapkan dengan baik dapat 

merusak Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di 

perusahaan terkait. Selain itu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja harus 

diawasi agar dapat mengurangi pelanggaran yang merugikan perusahaan dan 

pekerja. 

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan keselamatan dan kesehatan 

kerja yang baik diperlukan untuk meminimalisir kecelakaan dalam bekerja 

khususnya di proyek konstruksi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang 

tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan fasilitas-fasilitas 

keselamatan kerja di proyek konstruksi agar kedepannya dapat dilakukan 

tindakan-tindakan untuk mengurangi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka didapat 

permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berapa besar tingkat pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi terkait? 

2. Apakah fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek 

yang diteliti sudah lengkap? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan-batasan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan di proyek perusahaan bidang konstruksi. 

2. Tempat penelitian pada proyek-proyek di wilayah Kota Semarang, dengan 

rincian proyek risiko tinggi dan proyek risiko sedang. 

3. Proyek risiko tinggi, proyek yang pengerjaannya sangat membahayakan 

pekerja dan lingkungan sekitar 

4. Proyek risiko sedang, proyek yang pengerjaannya membahayakan pekerja 

proyek. 

5. Penelitian mengenai fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja di proyek yang 

diteliti. 

6. Penelitian mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja dilakukan dengan pengambilan data observasi di proyek terkait sesuai 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

pada proyek yang diteliti. 

2. Mengetahui kelengkapan fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja 

di proyek. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan diantaranya: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan usaha untuk membantu 

meningkatkan pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi,sehingga 

pengerjaan proyek berjalan dengan lancar. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan usaha untuk membantu 

meningkatkan kelengkapan fasilitas K3 sehingga para pekerja dan lingkungan 

sekitar proyek merasa aman dengan adanya pengerjaan proyek. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi berisi tentang: halaman judul, persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, halaman motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi,  daftar tabel, daftar gambar, 

daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat 

penelitian. 
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BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori keselamatan dan 

kesehatan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi 

keselamatan kerja, serta penerapannya di lapangan, kerangka 

berfikir, dan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian, meliputi 

observasi langsung di lapangan,  analisa hasil, dan waktu 

pelaksanaan penelitian. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini dilakukan analisis data yang diperoleh untuk 

mengetahui tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan 

kerja, selain itu juga untuk mengetahui  tingkat kelengkapan 

fasilitas di proyek konstruksi. 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini ditarik kesimpulan dari proses analisis dan saran 

yang merekomendasikan mengenai penelitian lanjutan yang 

dapat dilaksanakan. 

3. Bagian akhir skripsi 

Pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan skripsi, dokumentasi, dan lampiran-

lampiran lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

2.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2002: 163) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada 

umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. 

Menurut Suma’mur (2001: 104)  keselamatan kerja merupakan rangkaian 

usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para 

karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. 

2.1.2 Kecelakaan Kerja 

Pekerjaan-pekerjaan teknik bangunan banyak berhubungan dengan alat, baik 

yang sederhana sampai yang rumit, dari yang ringan sampai alat-alat berat 

sekalipun. Sejak revolusi industri sampai sekarang, pemakaian alat-alat bermesin 

sangat banyak digunakan. 

Pada setiap kegiatan kerja, selalu saja ada kemungkinan kecelakaan. 

Kecelakaan selalu dapat terjadi karena berbagai sebab. Yang dimaksudkan 

dengan kecelakaan adalah kejadian yang merugikan yang tidak terduga dan tidak 

diharapkan dan tidak ada unsur kesengajaan. Kecelakaan kerja dimaksudkan 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/manajemen-keselamatan-dan-kesehatan.html
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sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang diderita oleh pekerja dan 

atau alat-alat kerja dalam suatu hubungan kerja. 

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan penyebab (Bambang 

Endroyo, 1989): 

1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe 

human acts). 

2. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (unsafe condition) 

Walaupun manusia telah berhati-hati, namun apabila lingkungannya tidak 

menunjang (tidak aman), maka kecelakaan dapat pula terjadi. Begitu pula 

sebaliknya. Oleh karena itulah diperlukan pedoman bagaimana bekerja yang 

memenuhi prinsip-prinsip keselamatan. 

2.1.3 Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin 

keadaan, keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja (baik jasmaniah maupun 

rohaniah), beserta hasil karyanya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Usaha-

usaha tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat dalam proses 

kerja, yaitu pekerja itu sendiri, pengawas/kepala kelompok kerja, perusahaan, 

pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerjasama yang baik dari 

semua unsur tersebut tujuan keselamatan kerja tidak mungkin dapat dicapai 

secara maksimal. 

Adapun sasaran keselamatan kerja secara terinci adalah: 

1. Mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja 

2. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja 
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3. Mencegah/mengurangi kematian akibat kerja 

4. Mencegah atau mengurangi cacat tetap  

5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan 

bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, 

instalasi-instalasi 

6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan 

menjamin kehidupan produktifnya 

7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumber-sumber 

produksi lainnya sewaktu kerja 

8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman 

sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja 

9. Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industri 

serta pembangunan. 

Kesemuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan 

umat manusia (Bambang Endroyo, 1989). 

2.2 Undang-Undang dan Peraturan Mengenai Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

2.2.1 UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja 

UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 2 ayat 2 menyatakan 

bahwa syarat keselamatan kerja diberlakukan di tempat kerja yang: ……., 

dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau 

pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan 

pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana 

dilakukan pekerjaan persiapan 

Dalam UU No. 1 tahun 1970 ini juga, pada pasal 9 angka 1 kewajiban 

pengurus K3 untuk menunjukan dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru 

tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerja. 
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2.2.2 Per Menteri Tenaga Kerja No. 01/1980 tentang K3 pada Konstruksi 

Bangunan 

Pada Bab I pasal 3 ayat 1,2,3, isinya antara lain; pada pekerjaan konstruksi 

diusahakan pencegahan kecelakaan atau sakit akibat kerja, disusun unit 

keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diberitahukan kepada setiap tenaga 

kerja, unit tersebut melakukan usaha pencegahan kecelakaan, kebakaran, 

peledakan, penyakit akibat kerja, P3K, dan usaha penyelamatan. Pasal 4 

menyatakan bila terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus 

dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditujuk. 

Pada Bab II pasal 5 mengharuskan di setiap tempat kerja dilengkapi dengan 

sarana untuk keluar masuk dengan aman; tempat, tangga, lorong, dan gang 

tempat orang bekerja atau sering dilalui harus dilengkapi dengan penerangan 

yang cukup semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup. 

2.2.3 SKB Menteri PU dan Menteri Tenaga Kerja No. 174/Men/1986-

104/kpts/1986 tentang K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi 

Pada bab I terdiri dari kewajiban umum kontraktor, organisasi keselamatan 

dan kesehatan kerja dan PPPK. Bab II tentang pintu masuk dan keluar, lampu 

penerangan, ventilasi, kebersihan, pencegahan terhadap kebakaran dan alat 

pemadam kebakaran, perlindungan terhadap bahan-bahan jatuh dan bagian 

bangunan yang runtuh, perlindungan agar orang tidak jatuh. Bab III tentang 

perancah, yang diatur sangat rinci meliputi tempat bekerja, jalur pengangkut 

bahan, perancah dolken, perancah gantung, perancah dongkrak tangga, perancah 
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siku dengan penunjang, perancah kuda-kuda, perancah pipa logam, perancah 

bergerak, perancah kursi gantung dan sebagainya. 

2.2.4 Per. 05/Menteri Tenaga Kerja/1996 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari 

sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, 

tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang 

dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan 

pemeliharaan kebijakan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko 

yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, 

efisien, dan produktif. 

2.2.5 UU No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pekejaan konstruksi 

wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan 

kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk 

menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi 

2.2.6 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pada pasal 86 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan 

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. Pada pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahan wajib menerapkan 

sistem manajemen K3 yang terintregasi dengan sistem manajemen perusahaan. 
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2.3 Peraturan Mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Sistem Manajemen K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelola aspek 

K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen K3 adalah pengelolaan 

K3 dengan menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif 

dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan. 

Berdasarkan definisi tersebut maka Sistem Manajemen K3 juga terjadi atas 

komponen-komponen yang saling terkait dan terintegrasi satu dengan lainnya. 

Komponen-komponen ini sering disebut elemen sistem manajemen K3 

(Soehatman Ramli, 2013). 

2.3.1 Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian 

dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, 

perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya 

yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan 

pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya 

tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif. 

SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum adalah SMK3 pada sektor jasa 

konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara 

lain pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, 

sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah 
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dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, 

bendungan, bending, waduk, dan lainnya. 

Pada bab 3 peraturan menteri PU nomor 9 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan 

tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja di bidang konstruksi, adapun ketentuannya sebagai berikut: 

1. Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna 

jasa/penyedia jasa terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi dan 

kegiatan swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan 

peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di 

lapangan wajib menyelenggarakan SMK 3 konstruksi bidang 

pekerjaan umum. 

2. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib 

menggunakan pedoman ini beserta lampirannya 

3. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 

a) Risiko Tinggi, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang 

pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan 

umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan serta 

terganggunya kegiatan konstruksi 

b) Risiko Sedang, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang 

pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan 
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umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya 

kegiatan konstruksi 

c) Risiko Kecil, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang 

pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan 

harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi 

4. Kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang 

Pekerjaan Umum dibagi mencapai 3 (tiga), yaitu: 

a. Baik, bila mencapai hasil penilaian >85%; 

b. Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60% - 85%; 

c. Kurang, bila mencapai hasil penilaian <60%. 

5. Dalam rangka penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan 

Umum harus dibuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Kontrak (RK3K) oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa. 

6. Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih 

dan/atau bertanggung jawab dalam Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) 

7. Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang: 

a. Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung 

b. Pihak yang berperan sebagai pengendali. 

2.3.2 PP No. 50 Tahun 2012 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya 

disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara 
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keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan 

kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. 

Mengapa perlu adanya Sistem Manajemen K3? Sistem manajemen 

diperlukan untuk meningkatkan upaya K3 yang dijalankan dalam perusahaan 

agar berjalan secara efisien dan efektif. 

Menurut PP No. 50/2012, penerapan SMK3 bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi 

b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat 

pekerja/serikat buruh 

c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, adan efisien untuk 

mendorong produktivitas. 

Pengelolaan K3 dapat lebih komprehensif karena mengikuti kaidah 

manajemen yang baik, yaitu dimulai dengan proses perencanaan, kemudian 

penerapan yang didukung oleh sistem pengukuran dan pemantauan dan terakhir 

dilakukan tinjau ulang secara berkala untuk memperbaiki proses secara 

berkesinambungan. Bayangkan perusahaan yang menerapkan K3 tanpa sistem 

dan bandingkan dengan perusahaan yang menerapkan K3 dengan sistem. 

Hasilnya tentu akan berbeda. 
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2.4 Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat berlangsung 

dengan baik perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas standar yang mendukung 

kegiatan dapat berjalan dengan aman. Alat Perlindungan Diri (APD) standar 

seperti helm proyek, sepatu pelindung, pelindung mata, masker dan pelindung 

telinga. Selain pakaian pelindung tersebut, pemasangan papan-papan peringatan, 

rambu lalu lintas, ketentuan atau peraturan pengunaan peralatan yang sesuai 

dengan fungsinya dan ketentuan-ketentuan yang membuat lokasi kegiatan aman 

dan di dukung oleh personil yang menangani setiap kegiatan menguasai 

operasional akan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat berlangsung 

baik. Fasilitas pendukung Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang 

pokok selain perencanaan, pelatihan, dan pengawasan. Fasilitas yang dimaksud 

disini meliputi fasilitas yang berada di sekitar proyek dan yang melekat pada diri 

pekerja. 

2.4.1 Macam-Macam Alat Pelindung Diri (APD) 

Sesuai dengan situs (http://ridwanrudy.blogspot.com/2012/10/alat-pelindung-

diri.html) yang diakses pada 10 april 2015 menuturkan bahwa alat-alat pelindung 

diri yang standar pada proyek konstruksi ada berbagai macam, antara lain: 

1. Helm proyek, helm sangat penting digunakan sebagai pelindung 

kepala, dan sudah merupakan keharusan bagi setiap pekerja 

konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai peraturan 

http://ridwanrudy.blogspot.com/2012/10/alat-pelindung-diri.html
http://ridwanrudy.blogspot.com/2012/10/alat-pelindung-diri.html
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2. Masker, berbagai material konstruksi berukuran besar sampai 

sangat kecil yang merupakan sisa dari suatu kegiatan, misalnya 

serbuk kayu dapat mengganggu pernafasan maka dari itu perlu 

digunakan masker 

3. Pakaian kerja, digunakan untuk melindungi badan manusia 

terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa 

melukai badan 

4. Sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan dari benda-

benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatan 

5. Sepatu, setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol 

yang tebal supaya bisa bisa bebas berjalan kemana-mana tanpa 

terluka oleh benda tajam 

2.4.2 Macam-Macam Fasilitas Pengaman Proyek 

Selain adanya APD maka perlu juga dilengkapi oleh alat pengaman pada 

proyek konstruksi yang gunanya untuk menunjang keamanan pada proyek 

tersebut. Menurut situs (http://www.ilmusipil.com/alat-pemadam-kebakaran-

gedung) yang diakses pada 10 april 2015 menjelaskan macam-macam fasilitas 

pengaman proyek, antara lain: 

1. Jaring pengaman, digunakan untuk mencegah adanya benda atau 

material proyek yang jatuh kebawah 

2. Rambu-rambu, dipasang untuk menginformasikan sesuatu yang 

ada di dalam proyek dan sebagi tanda bahaya. 

http://www.ilmusipil.com/alat-pemadam-kebakaran-gedung
http://www.ilmusipil.com/alat-pemadam-kebakaran-gedung
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3. Hydrant, digunakan untuk pertolongan pertama jika terjadi 

kebakaran pada proyek 

4. Spanduk peringatan K3, adanya spanduk ataupun poster di proyek 

agar seluruh pekerja proyek paham mengenai K3 dan pencegahan 

kecelakaan kerja 

5. Alarm peringatan, digunakan untuk mengumumkan kepada semua 

orang yang berada di proyek jika terjadi suatu bahaya 

6. Lampu peringatan, digunakan sebagai tanda bahaya di dalam 

maupun di luar proyek. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

2.5.1 Dwi Friska G. Naibaho 

Angka kecelakaan kerja di Indonesia termasuk angka kecelakaan tertinggi di 

kawasan ASEAN. Tingginya persentase angka kecelakaan kerja pada sektor ini 

tidak lepas dari andil kontraktor  terkait  penerapan  peraturan-peraturan  

Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (K3) konstruksi  yang masih rendah. 

Berdasarkan hasil audit SMK3 pada tahun 2001, dari 70 perusahaan  yang  

bergerak  pada  bidang  konstruksi  terdapat  sebagian besar perusahaan yang  

bekerja tidak  berdasarkan  SMK3.  Sementara  peraturan Undang-Undang  

Republik  Indonesia  No.1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja 

menjelaskan  bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak  mendapatkan  perlindungan  

atas keselamatannya  dalam  melakukan  pekerjaan  dan  kesejahteraan  hidup.  
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Berdasarkan fakta  ini,  dibutuhkan  suatu  evaluasi  kepatuhan  kontraktor  

terhadap  penerapan peraturan-peraturan K3, khususnya pada kontsruksi 

bangunan instalasi  yang memiliki detail  pekerjaan  yang  cenderung  kompleks  

dan  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh penyedia  jasa  yang relatif sangat terbatas 

jumlahnya. 

Dari hasil penelitian yang di dapat ternyata persentase  kepatuhan  masing-

masing kontraktor  terhadap  penerapan peraturan  tersebut  berbeda-beda. 

Variasi  kategori  adalah  cukup  dan sangat  baik  sehingga  dapat disimpulkan  

bahwa  tingkat  kepatuhan kontraktor  masih  belum  merata. beberapa  hal  yang 

melatarbelakangi  ketidakpatuhan kontraktor  terhadap  penerapan Peraturan-

Peraturan  K3  Konstruksi Indonesia, antara lain: 

1. kurang  pahamnya  kontraktor terhadap  penerapan  peraturan-

peraturan  K3  konstruksi indonesia; 

2. minimnya alokasi biaya K3; 

3.  rendahnya  prioritas  terhadap penerapan K3 oleh kontraktor; 

4. terdapat  kebijakan  K3  internal perusahaan; 

5. rendahnya  pemahaman  dan pengawasan pihak pemilik proyek 

terhadap penerapan K3; 

6. sanksi  pidana  pelanggaran  K3 ringan. 
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2.5.2 Ade Setiawan, dkk 

Pelaksanaan  SMK3  di  proyek pembangunan  Hotel  Ibis  Padang  yang 

mencakup  lima  tahap  kunci  sukses  SMK3 mulai  dari  kebijakan,  

perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  pengukuran, serta tinjauan ulang 

manajemen, sudah sangat baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari SHEO  

proyek  pembangunan  Hotel  Ibis Padang  yang  mengatakan  bahwa  

pelaksanaan SMK3  proyek  Hotel  Ibis  Padang  ini  sudah mencapai 80 %. 

Kebijakan yang ditetapkan di proyek  pembangunan  ini,  dinamakan  SHE 

(Safety-Health Environment) yang mempunyai visi  untuk  menjadikan  proyek  

pembangunan Hotel  Ibis  Padang  sebagai  proyek  yang  zero accident. Proses  

penyususnan  perencanaan  juga melalui  tahap  identifikasi  risiko,  dan 

pembelajaran  ke  kejadian  kecelakaan  kerja yang  pernah  terjadi  sebelumnya,  

mempunyai indikator  kinerja,  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran,  dengan 

adanya  sumber  daya  dan membuat  rencana  kerja  yang  berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan. 

Dari hasil penelitian yang di dapat ternyata pada  tahap  pelaksanaan,  

diperoleh hasil  pelaksanaan  K3  pada  64  tenaga  kerja yang  menjadi  

responden  sudah  sangat  baik. Selain  itu,  kegiatan  K3  yang  bertujuan  untuk 

mengendalikan aspek-aspek K3 di proyek juga berjalan  sesuai  dengan  prosedur  

manajemen yang ada, dan terjadwal sehingga pelaksanaan K3 dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Tahap  akhir  dari  SMK3  adalah pemeriksaan  dan  

pengukuran,  juga  sudah dilaksanakan oleh PT PP (Persero) Tbk. Hasil 
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temuannya langsung disikapi di lapangan dan ditinjau  ulang  lagi  oleh  

manajemen  yang diawasi  langsung  dan  secara  berkala  oleh kantor  pusat  PT  

PP  (Persero)  Tbk  untuk memperoleh  pelaksanaan  SMK3  yang maksimal. 

2.6 Kerangka berfikir 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan 

hal penting dalam pelaksanaan sebuah proyek konstruksi yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan konstruksi. Dalam pelaksanaan SMK3 erat kaitannya dengan 

peraturan undang-undang yang telah diatur di dalamnya, di dalam peraturan-

peraturan tersebut telah ada beberapa patokan khusus dalam pelaksanaan SMK3 

itu sendiri. Fasilitas keselamatan kerja juga turut menunjang keberhasilan dalam 

pelaksanaan SMK3 pada proyek terkait, maka dari itu kelengkapan dan 

kelayakan fasilitas keselamatan kerja perlu diperhatikan. 

Dalam peraturan undang-undang SMK3 ada beberapa kriteria untuk 

menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaannya, melalui penelitian ini dapat 

dilihat tingkat pelaksanaan dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja pada 

proyek konstruksi di kota semarang. 
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Gambar 2.1 Diagram alur penelitian 

2.7 Hipotesis 

1. Tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

pada proyek risiko tinggi termasuk dalam kategori sedang, dengan kisaran 

kinerja sekitar 80%. 
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2. Tingkat ketersediaan dan kelayakan fasilitas-fasilitas pendukung keselamatan 

kerja pada proyek risiko tinggi termasuk dalam kategori sedang dengan 

kisaran kinerja sekitar 80%. 

3. Tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

pada proyek risiko sedang termasuk dalam kategori sedang, dengan kisaran 

kinerja sekitar 80%. 

4. Tingkat ketersediaan dan kelayakan fasilitas-fasilitas pendukung keselamatan 

kerja pada proyek risiko sedang termasuk dalam kategori sedang dengan 

kisaran kinerja sekitar 80%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kuantitatif dengan cara observasi langsung di lapangan, metode ini lebih 

cenderung pada hasil yang deskriptif. Penelitian ini akan mengamati pelaksanaan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada sebuah 

proyek, selain itu juga mengamati kelengkapan fasilitas pada proyek tersebut. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang yang merupakan salah satu 

kota berkembang di Indonesia, maka dari itu kota ini sedang banyak melakukan 

pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk memenuhi perkembangan pasar 

bisnis di Indonesia. Penelitian ini dilakukan antara bulan September 2014 – 

Desember 2014 dengan objek 5 proyek di Kota Semarang diantaranya 3 proyek 

risiko tinggi dan 2 proyek risiko sedang 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam melakukan sebuah penelitian hal yang penting untuk diketahui 

adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan untuk pengambilan 

sampel di lapangan dilakukan secara purposive. Pengambilan sampel secara 
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purposive adalah cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek 

berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. 

3.3.1 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi maksudnya adalah cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain 

(Hamidi, 2010:140). 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengambil 

beberapa gambar dari beberapa tempat penelitian yang diteliti, selain itu juga 

mengumpulkan beberapa data mengenai keselamatan kerja dari proyek terkait. 

3.3.2 Observasi 

Pengamatan (observation) dilakukan jika peneliti menghendaki data hasil 

dari melihat atau menyaksikan aktivitas yang dilakukan para responden dan atau 

mendengarkan apa yang dikatakan mereka (Hamidi, 2010:140). 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010:203). 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan 

menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant 

observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi 

dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono, 

2010:204). Dalam penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan non 
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participant observation dan dari segi instrumentasinya menggunakan observasi 

terstruktur untuk pengumpulan datanya. 

3.3.2.1 Proses pelaksanaan pengumpulan data 

a.  Observasi Non Partisipan (non participant observation) 

Dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. Peneliti hanya mengamati, mencatat, dan menganalisis selanjutnya 

dapat membuat sebuah kesimpulan tentang obyek penelitian. 

b.  Observasi Terstruktur 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi 

observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang 

variable apa yang akan diamati. 

3.4 Sumber Data 

Sumber dalam pengambilan data: 

1. Proyek perusahaan bidang konstruksi. 

2. Tempat penelitian di wilayah Kota Semarang. 

3. Data yang diambil mengenai fasilitas K3 dan mengenai penerapan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang telah 

ditetapkan dari peraturan menteri PU No. 9 tahun 2008. Dan di dalam intrumen 
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itu berisi tentang peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam 

pelaksanaan SMK3. 

3.5.1 Kisi-kisi instrumen 

Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen untuk penelitian pelaksanaan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah ditetapkan 

dari peraturan menteri PU No. 9 tahun 2008. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen penelitian SMK3 

NO ELEMEN BOBOT NILAI 

    
 

SUB TOTAL TOTAL 

1 KEBIJAKAN K3 PERUSAHAAN PENYEDIA JASA 7.00%     

2 PERENCANAAN       

2.1 Identifikasi Bahaya, penilaian Risiko dan Pengendaliannya 10.00%     

2.2 Pemenuhan Perundang-undangan dan persyaratan lainnya 5.00%     

2.3 Sasaran dan Program 6.00%     

3 PENERAPAN DAN OPERASI       

3.1 Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggung Jawaban 5.00%     

3.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian 5.00%     

3.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 5.00%     

3.4 Dokumentasi 5.00%     

3.5 Pengendalian Dokumen 5.00%     

3.6 Pengendalian Operasional 7.00%     

3.7 Kesiagaan dan tanggap darurat 7.00%     

4 PEMERIKSAAN       

4.1 Pengunkuran dan Pemantauan 6.00%     

4.2 Evaluasi Kepatuhan 5.00%     

4.3 Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan 
dan Pencegahan 6.00%     

4.4 Pengendalian Rekaman 5.00%     

4.5 Audit Internal 5.00%     

5 TINJAUAN MANAJEMEN       

5.1 Tinjauan Manajemen 6.00%     

  T O T A L 100.00%     
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Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen untuk penelitian kelengkapan fasilitas 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen penelitian kelengkapan fasilitas K3 

NO Item yang dinilai Proyek :….. 

    Skor yang ada Nilai  

1. Alat Pelindung Diri             

  Helm 1 2 3 4 5 
   Sepatu 1 2 3 4 5 
   sarung tangan 1 2 3 4 5 
   Rompi 1 2 3 4 5 
   Masker 1 2 3 4 5 
 2. fasilitas pengaman proyek             

  jaring pengaman 1 2 3 4 5 
   rambu-rambu 1 2 3 4 5 
   Hydrant 1 2 3 4 5 
   spanduk peringatan K3 1 2 3 4 5 
   alarm peringatan 1 2 3 4 5 

   Lampu peringatan 1 2 3 4 5 
   Jumlah           
 

  
persentase = jumlah/ jumlah skor 

ideal X 100%           
 Keterangan skor: 

       1 = Jika tidak tersedia       

2 = jika tersedia, tidak layak, dan tidak lengkap 

3 = jika tersedia, layak, dan tidak lengkap   

4 = jika tersedia, tidak layak, dan lengkap   

5 = jika tersedia, layak, dan lengkap     

Sistem penilaian ini menggunakan skala likert dengan angka skala 1 sampai 

5. Item diatas dinilai berdasarkan ketersediaan kelengkapan fasilitas K3 pada 

proyek. Item dinyatakan “tidak layak” jika item yang dimaksud mengalami 

kerusakan, item dinyatakan “tidak lengkap” jika item tersebut jumlahnya tidak 

memenuhi jumlah pekerja di proyek terkait. 
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Validasi dengan expert judgement yaitu dengan dikonsultasikan kepada 

pembimbing. Nilai diisi pada kolom “nilai” dengan angka yang sesuai pada 

kenyataan yang ada di proyek konstruksi tempat penelitian tersebut. 

3.5.2 Lembar observasi penelitian 

Lembar observasi penelitian ini merupakan kumpulan dari indikator-

indikator penelitian yang dijabarkan kemudian menjadi pernyataan-pernyataan. 

Jawaban yang terisikan berupa jumlah angka untuk menentukan tingkat 

pelaksanaan SMK3 di proyek terkait. 

Tabel 3.3 instrumen penelitian SMK3 

NO URAIAN BOBOT NILAI 
1 2 3 4 5 6 7 

1 KEBIJAKAN 7.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa mempunyai Kebijakan K3?   0 50 100   

  b. 
Apakah Pimpinan Perusahaan Penyedia jasa menandatangani Kebijakan 
K3?   0 50 100   

  c. 
Apakah Kebijakan K3 penyedia jasa telah memenuhi ketentuan sebagai 
berikut:           

    1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi penyedia jasa?   0 50 100   

    
2) 

Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3?   0 50 100   

    
3) 

Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3?   0 50 100   

    
4) 

Digunakan sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji 
sasaran k3?   0 50 100   

    5) Didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara?   0 50 100   

    
6) 

Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah 
pengendalian penyedia jasa agar peduli terhadap k3?   0 50 100   

    7) Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan?   0 50 100   

    
8) 

Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 
masih relevan dan sesuai?   0 50 100   

  Jumlah Total           

      Nilai terhadap kebijakan=jumlah total/jumlah item yang dinilai           

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 7%           
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Keterangan skor: 

    0 = Bila tidak menerapkan pedoman ini       

50 = Bila sudah menerapkan tapi belum sesuai dengan pedoman ini 

100 = Bila sudah menerapkan dan sesuai dengan pedoman ini   

     3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 2 hal yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan juga 

mengenai kelengkapan fasilitas berkaitan dengan pelaksanaan SMK3 tersebut. 

3.6.1 Pelaksanaan SMK3 

Pada pelaksanaan penelitian mengenai SMK3 perlu melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan instrumen yang telah disusun sesuai Peraturan Menteri 

PU No. 9 tahun 2008 

2. Mengobservasi pelaksanaan SMK3 di proyek terkait 

3. Mengambil data yang diperlukan pada proyek terkait 

 Dalam pengambilan data ini menggunakan instrumen yang telah 

disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 9 tahun 2008 

 Data ini diambil oleh peneliti yang langsung datang ke proyek 

untuk melihat kenyataan di lapangan 

4. Menganalisis data yang telah diperoleh 

5. Mengambil kesimpulan dari hasil analisis data 

6. Menyusun laporan penelitian 

3.6.2 Kelengkapan fasilitas K3 

Pada pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan observasi tingkat 

kelengkapan fasilitas K3, maka perlu melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Menyusun kisi-kisi instrumen 

2. Membuat instrumen penelitian berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat 

3. Mengobservasi kelengkapan fasilitas K3 di proyek terkait 

 Dalam pengambilan data ini menggunakan instrumen yang telah 

divalidasi oleh ahli 

 Data ini diambil oleh peneliti yang langsung datang ke proyek 

untuk melihat kenyataan di lapangan 

4. Mengambil data yang diperlukan pada proyek 

5. Menganalisis data yang telah diperoleh 

6. Mengambil kesimpulan dari hasil analisis data 

7. Menyusun laporan penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian tentang tingkat pelaksanaan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi di kota 

Semarang adalah: 

1. Tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek risiko tinggi memiliki angka rata-rata 

sebesar 83,43%. Angka ini dikategorikan SEDANG dalam hal pelaksanaan SMK3 di 

proyek. 

2. Tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek risiko sedang memiliki angka rata-rata 

sebesar 42,12%. Angka ini dikategorikan BURUK dalam hal pelaksanaan SMK3 di 

proyek. 

3. Dilihat dari kelengkapan fasilitas K3 yang tersedia pada proyek risiko tinggi 

memiliki angka kisaran sebesar 75%. Angka ini dikategorikan SEDANG dalam hal 

kelengkapan fasilitas K3 di proyek. 

4. Dilihat dari kelengkapan fasilitas K3 yang tersedia pada proyek risiko sedang 

memiliki angka kisaran sebesar 30%. Angka ini dikategorikan BURUK dalam hal 

kelengkapan fasilitas K3 di proyek. 

5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan terkait dengan penelitian diatas maka penulis memberikan 

beberapa saran untuk mendapatkan tingkat pelaksanaan SMK3 yang sesuai keinginan, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Setiap perusahaan konstruksi yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib 

mematuhi peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

2. Sebaiknya ada tindakan tegas bagi siapapun yang tidak mematuhi peraturan K3 di 

dalam proyek tersebut untuk memberikan efek jera 

3. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan SMK3 seiring dengan berkembangnya 

teknologi pada era modern ini.  
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Hasil Penelitian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada 

Proyek Konstruksi 

 

Nama Proyek  : Proyek Konstruksi A 

Biaya   : Rp 68.350.000.000,- 

Tgl Observasi  : 10 September 2014 
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NO URAIAN BOBOT Skala Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 KEBIJAKAN 7.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa mempunyai Kebijakan K3?   0 50 100 100 

  b. Apakah Pimpinan Perusahaan Penyedia jasa menandatangani Kebijakan K3?   0 50 100 100 

  c. Apakah Kebijakan K3 penyedia jasa telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:           

    1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi penyedia jasa?   0 50 100 100 

    
2) 

Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 
peningkatan berkelanjutan SMK3?   0 50 100 100 

    
3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan 

lain yang terkait dengan K3?   0 50 100 100 

    4) Digunakan sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran k3?   0 50 100 50 

    5) Didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara?   0 50 100 100 

    
6) Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah pengendalian penyedia 

jasa agar peduli terhadap k3?   0 50 100 100 

    7) Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan?   0 50 100 50 

    
8) Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan 

sesuai?   0 50 100 100 

  Jumlah Total         900 

      Nilai terhadap kebijakan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         90 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 7%         6.3 

2 PERENCANAAN           

2.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penentuan pengendalian 10.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa telah membuat prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko?   0 50 100 100 

  b. Apakah prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya telah           

    1) Mengakomodasi kegiatan rutin   0 50 100 50 

    2) Mengakomodasi kegiatan non rutin   0 50 100 50 

    3) Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja   0 50 100 50 

    4) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya   0 50 100 100 
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    5) 
Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 
kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja   0 50 100 50 

    6) Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa   0 50 100 100 

    7) 
Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia 
jasa atau pihak lain   0 50 100 100 

    8) 
modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, 
proses dan kegiatannya   0 50 100 50 

    9) 
Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan 
penerapan pengendaliannya   0 50 100 100 

    10) 
Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksi kerja 
termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia   0 50 100 100 

  c. Apakah Penyedia Jasa telah menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 100 

  d. Apakah Penyedia Jasa telah memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 100 

  e. Apakah Penyedia Jasa mendokumentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi?   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1150 

      
Nilai terhadap indentifikasi bahaya, penilaian risiko & penentuan pengendalian=jumlah 

total/jumlah item yang dinilai         82.14 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 10%         8.214 

                  

2.2 Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lain yang berlaku dalam membuat, menerapkan dan memelihara K3   0 50 100 100 

  e.   Apakah penyedia jasa telah memelihara informasi ini selalu mutakhir   0 50 100 50 



 
 

82 
 

  f.   

Apakah penyedia jasa telah mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan 
persyaratan lain yang relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian penyedia 
jasa, dan pihak terkait yang relevan   0 50 100 50 

  g.   
Apakah penyedia jasa telah memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang 
pekerjaan umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi   0 50 100 100 

  h.   

Apakah penyedia jasa telah membuat "pra RK3K" sebagai salah satu kelengkapan 
penawaran lelang dalam proses pengadaan barang/jasa yang diikuti sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku   0 50 100 100 

  i.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk dibahas dengan PPK yang disusun pada awal kegiatan   0 50 100 100 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan ahli K3 konstruksi pada seriap paket pekerjaan 
yang mempunyai risiko K3 tinggi   0 50 100 100 

  k.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan sekurang-kurangnya petugas K3 konsruksi pada 
setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil   N/A   

  l.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 
konstruksi bidang pekerjaan umum bila ada dua atau lebih penyedia jasa yang bergabung 
dalam satu kegiatan. Kerja sama kegiatan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum 
tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama penyedia jasa   0 50 100 100 

  m.   Apakah penyedia jasa telah membentuk P2K3 bila:   0 50 100 100 

    1) Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang           

    2) 

Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi 
menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar akan terjadinya 
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif           

  n.   
Apakah penyedia jasa telah melapor ke dinas tenaga kerja dan jamsostek setempat sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku   0 50 100 100 

  o.   
Apakah penyedia jasa telah membuat laporan rutin kegiatan P2K3 ke dinas tenaga kerja 
setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK   0 50 100 100 
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  p.   
Apakah penyedia jasa telah melaksanakan audit internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan 
Umum   0 50 100 100 

  q.   

Apakah penyedia jasa telah membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir 
kegiatan   0 50 100 50 

  r.   

Apakah penyedia jasa telah melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen dan dinas 
tenaga kerja setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan 
penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan   0 50 100 50 

  s.   
Apakah penyedia jasa telah menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari pejabat 
pembuat komitmen   0 50 100 100 

  t.   Apakah penyedia jasa telah bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi   0 50 100 100 

  u.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi bidang pekerjaan 
umum yang meliputi: inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan 
kerja konstruksi sesuai dengan RK3K   0 50 100 100 

  v.   

Apakah penyedia jasa telah memiliki serifikat K3 perusahaan yang diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) apabila 
melaksanakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi   0 50 100 100 

  Jumlah total         1900 

      Nilai terhadap Pemenuhan peraturan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         90.48 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4.524 

                  

2.3 Sasaran Program 6.00%         

  a.   Apakah Penyedia Jasa telah membuat sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 100 

  b.   Apakah Penyedia jasa telah menyusun sasaran K3 sesuai dengan ketentuan:           

    1) Relevan pada fungsi dan tingkat yang di dalam perusahaan penyedia jasa   0 50 100 100 

    2) Dibuat secara spesifik dan terukur   0 50 100 100 

    3) Dideklarasikan secara eksplisit   0 50 100 50 

    4) Disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan   0 50 100 100 
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    5) Sesuai dengan kebijakan K3   0 50 100 100 

    6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kelanjutan   0 50 100 50 

  c.   Apakah penyedia jasa telah memelihara sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 100 

  d.   Apakah penyedia jasa telah mengukur tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  e.   Apakah penyedia jasa telah mengkaji tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  f.   Apakah penyedia jasa telah membuat program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  g.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  h.   Apakah penyedia jasa telah memelihara program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  i.   Apakah penyedia jasa telah menyusun program sesuai dengan ketentuan:           

    1) 
Penunjukan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan 
tingkat penyedia jasa yang relevan; dan   0 50 100 100 

    2) Cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai   0 50 100 100 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah mengkaji program secara rutin dan terencana, dan 
menyesuaikannya jika perlu, untuk memastikan sasaran itu tercapai   0 50 100 50 

  k.   Apakah penyedia jasa telah membuat RK3K, dengan ketentuan:           

    1) dibuat pada awal kegiatan   0 50 100 100 

    2) mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK   0 50 100 50 

    3) 
Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat 
pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan   0 50 100 50 

    4) 

Melakukan tinjauan ulang (review) terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu 
dilakukan review ) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi berlangsung.    0 50 100 100 

  l.   Apakah penyedia jasa telah membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan    0 50 100 100 

  Jumlah Total         1750 

      Nilai terhadap sasaran dan program=jumlah total/jumlah item yang dinilai         83.33 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5 

                  

3 Penerapan dan Operasi Kegiatan           

3.1 Sumber daya, struktur organisasi, dan pertanggung jawaban 5.00%         
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  a.   
Apakah pimpinan puncak telah mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem 
manajemen K3   0 50 100 100 

  b.   Apakah pimpinan puncak harus menunjukkan komitmennya dengan            

    1) 
Menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun, menerapkan, 
memelihara dan meningkatkan SMK3   0 50 100 100 

    2) 
Menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan kepada 
pelaksana SMK3   0 50 100 100 

    3) 
mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada angka 1) dan 2) diatas 
kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang   0 50 100 100 

  c.    Apakah penyedia jasa telah menentukan penanggung jawab K3 untuk           

    1) menjamin bahwa SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini;   0 50 100 100 

    2) 
menjamin kinerja SMK3 dilaporkan kepada pimpinan puncak untuk dikaji ulang dan 
digunakan sebagai dasar peningkatan SMK3   0 50 100 100 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah dapat memotivasi karyawan di tempat kerja untuk 
bertanggung jawab terhadap aspek K3   0 50 100 100 

  Jumlah Total         700 

      Nilai terhadap penerapan dan operasi kegiatan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         100 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         5 

                  

3.2 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian 5.00%         

  a.   

Apakah penyedia jasa telah menjamin setiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang 
mengandung risiko K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, atau 
pengalaman yang sesuai   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 
sesuai dengan kebutuhannya   0 50 100 50 

  c.   Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi keefektifan pelatihan   0 50 100 100 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja 
karyawan   0 50 100 50 
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  e.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun prosedur pelatihan dengan mempertimbangkan 
perbedaan tingkatan untuk:           

    1) Tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan   0 50 100 100 

    2) Risiko   0 50 100 100 

  Jumlah Total         450 

      
Nilai terhadap kompetensi, pelatihan, dan kepedulian=jumlah total/jumlah item yang 

dinilai         75 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.75 

                  

3.3 Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi; 5.00%         

3.3.1 Komunikasi           

      Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan SMK3           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi penyedia jasa   0 50 100 100 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi dengan pemasok, sub kontraktor dan pengunjung lainnya yang datang ke 
tempat kerja   0 50 100 50 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menerima, mendokumentasikan dan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar yang 
terkait   0 50 100 50 

3.3.2 Partisipasi dan konsultasi           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan pekerja 
dalam hal:           

    1) Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian;   0 50 100 100 

    2) penyelidikan insiden;   0 50 100 100 

    3) pengembangan dan pengkajian kebijakan dan sasaran K3   0 50 100 50 

    4) Konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka;   0 50 100 50 

    5) Sebagai perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3   0 50 100 50 



 
 

87 
 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan 
keterlibatannya termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3   0 50 100 50 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah melakukan konsultasi dengan pemasok, sub kontraktor jika ada 
perubahan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan K3   0 50 100 50 

  Jumlah Total         650 

      
Nilai terhadap pemenuhan komunikasi, partisipasi, dan konsultasi=jumlah total/jumlah 

item yang dinilai         65 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.25 

                  

3.4 Dokumentasi 5.00%         

      Apakah dokumentasi SMK3 telah meliputi:           

  a.   Kebijakan K3   0 50 100 100 

  b.   Sasaran K3;   0 50 100 100 

  c.   Uraian lingkup SMK3;   0 50 100 100 

  d.   Uraian unsur-unsur utama dari SMK3 dan kaitannya,   0 50 100 50 

  e.   Acuan yang terkait;   0 50 100 50 

  f.   Rekaman yang diperlukan; dan   0 50 100 50 

  g.   
Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian 
proses, dikaitkan dengan risiko K3   0 50 100 100 

  Jumlah Total         550 

      Nilai terhadap dokumentasi=jumlah total/jumlah item yang dinilai         78.57 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.929 

                  

3.5 Pengendalian Dokumen 5.00%         

  a.   Apakah dokumen yang diperlukan SMK3 dan pedoman SMK3 telah dikendalikan   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk:           

    1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan;   0 50 100 100 

    2) 
Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen 
tersebut;   0 50 100 100 



 
 

88 
 

    3) 
Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi (diberi pernomoran) sehingga 
mempunyai kemampuan telusur   0 50 100 100 

    4) 
Memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di 
tempat-tempat yang digunakan;   0 50 100 50 

    5) 
Memastikan dokumen eksternal asli yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 
telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya;   0 50 100 100 

    6) 
Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan melakukan 
identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk tujuan tertentu.   0 50 100 50 

  Jumlah Total         600 

      Nilai terhadap pengendalian dokumen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         85.71 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4.286 

                  

3.6 Pengendalian Operasional 7.00%         

  a.   

Apakah Penyedia jasa telah menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah diidentifikasi, 
dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan pengendalian operasi untuk 
mengelola risiko K3   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan dan memelihara:           

    1) Pengendalian operasional harus termuat dalam SMK3 organisasi penyedia jasa   0 50 100 50 

    2) Mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional;   0 50 100 100 

    3) Menentukan kriteria pengendalian operasional   0 50 100 50 

  Jumlah Total         300 

      Nilai terhadap pengendalian operasional=jumlah total/jumlah item yang dinilai         75 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 7%         5.25 

                  

3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat 7.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara 
prosedur pada situasi darurat   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau 
meminimalkan kerugian yang ditimbulkan   0 50 100 100 
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  c.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan perencanaan tanggap darurat dengan 
memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terkait antara lain pemadam kebakaran, kantor 
polisi, dan rumah sakit   0 50 100 100 

  d.   

Apakah penyedia jasa telah secara berkala menguji prosedur tanggap darurat dengan 
melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan, apakah masih dapat diterapkan dalam 
menanggapi situasi darurat   0 50 100 50 

  e.   

Apakh penyedia jasa telah secara berkala mengkaji ulang dan merevisi prosedur kesiagaan 
dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan sesudah terjadinya situasi 
darurat   0 50 100 50 

  Jumlah Total         400 

      Nilai terhadap kesiagaan dan tanggap darurat=jumlah total/jumlah item yang dinilai         80 

      Nilai terhadap keseluruhan=niali terhadap kebijakan X 7%         5.6 

                  

4 Pemerikasaan           

4.1 Pengukuran dan pemantauan 6.00%         

  a.    
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur, meliputi:           

    1) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif   0 50 100 50 

    2) Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 penyedia jasa;   0 50 100 100 

    3) Pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan);   0 50 100 100 

    4) 
Pemantauan penyakit, insiden, (termasuk kecelakaan, hampir kena, dll), dan bukti historis 
lainnya akibat kinerja K3 yang kurang;   0 50 100 100 

    5) 
Pencatatan data, hasil pemantauan, dan pengukuran harus dapat mencukupi kebutuhan 
untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan   0 50 100 50 

  b.   Merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan   0 50 100 100 

  Jumlah Total         500 

      Nilai terhadap pemeriksaan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         83.33 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5 
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4.2 Evaluasi kepatuhan 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar secara 
berkala dapat mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang 
diikuti   0 50 100 50 

  Jumlah Total         100 

      Nilai terhadap evaluasi kepatuhan= jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.5 

                  

4.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan 6.00%         

4.3.1 Penyelidikan insiden           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
mencatat, menyelidiki, dan menganalisa insiden untuk:           

    1) Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;   0 50 100 100 

    2) identifikasi peluang untuk tindakan pencegahan;   0 50 100 100 

    3) Identifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan;   0 50 100 100 

    4) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan kepada pemangku kepentingan   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyelidikan telah tepat waktu   0 50 100 50 

  c.   
Apakah identifikasi yang memerlukan tindakan perbaikan atau peluang tindakan 
pencegahan telah sesuai dengan klausul 4.3.2   0 50 100 100 

                  

4.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan pencegahan           

      

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menentukan potensi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan dengan 
persyaratan:           

  a.   
Mengidentifikasi, memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mencegah 
risiko K3;   0 50 100 100 
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  b.   
Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk 
menghindari terjadi kembali;   0 50 100 50 

  c.   Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian;   0 50 100 100 

  d.   
mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil kepada 
pemangku kepentingan; dan   0 50 100 100 

  e.   Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1000 

      
Nilai terhadap penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan 

pencegahan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         90.91 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5.455 

                  

4.4 Pengendalian Rekaman 5.00%         

  a.   Apakah penyedia jasa telah membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan.   0 50 100 100 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, masa simpan dan 
pemusnahan rekaman.   0 50 100 50 

  c.   Apakah rekaman dapat terbaca, teridentifikasi dan mudah diperoleh   0 50 100 100 

  Jumlah Total         250 

      Nilai terhadap pengendalian rekaman=jumlah total/jumlah item yang dinilai         83.33 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4.167 

                  

4.5 Audit Internal 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval 
waktu yang telah direncakan untuk:           

    1) Mengendalikan kesesuaian SMK3.   0 50 100 50 

    2) Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen   0 50 100 100 

  b.   
Apakah program audit telah direncanakan, dibuat, diterapkan, dan dipelihara oleh 
penyedia jasa   0 50 100 100 



 
 

92 
 

  c.   
Apakah program audit telah didasarkan atas hasil penilaian risiko dari kegiatan penyedia 
jasa dan hasil audit sebelumnya   0 50 100 100 

  d.   Apakah prosedur audit telah dibuat, diterapkan, dan dipelihara dengan mengacu pada:           

    1) 
Tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan 
audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait; dan   0 50 100 50 

    2) Penentuan kriteria, lingkup, frekuensi, dan metode audit.   0 50 100 50 

  e.   Pelaksanaan audit harus objektif dan auditor harus memiliki integritas.   0 50 100 100 

  Jumlah Total         550 

      Nilai terhadap audit internal=jumlah total/ jumlah item yang dinilai         78.57 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.929 

                  

5 Tinjauan Manajemen 6.00%         

  a.   

Apakah pimpinan puncak telah melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval waktu 
yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara 
berkelanjutan   0 50 100 100 

  b.   
Apakah peninjauan telah memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya 
perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3   0 50 100 50 

  c.   Apakah tinjauan manajemen telah mencakup:           

    1) 
Hasil-hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan 
persyaratan lainnya;   0 50 100 100 

    2) Hasil partisipasi dan konsultasi;   0 50 100 100 

    3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran;   0 50 100 50 

    4) Kinerja K3;   0 50 100 100 

    5) Perluasan sasaran yang telah dicapai;   0 50 100 100 

    6) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;   0 50 100 100 

    7) Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;   0 50 100 100 

    8) 
Perubahan lingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peraturan, dan persyaratan 
lainnya yang terkait dengan K3; dan   0 50 100 100 

    9) Rekomendasi bagi peningkatan.   0 50 100 100 
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  d.   
Apakah hasil dari tinjauan manajemen telah sesuai dengan komitmen perusahaan untuk 
peningkatan berkelanjutan.   0 50 100 50 

  e.   Apakah hasil dari tinjauan manajemen berupa keputusan untuk perbaikan:           

    1) Kinerja K3;   0 50 100 100 

    2) Kebijakan dan sasaran K3;   0 50 100 100 

    3) Sumber Daya; dan   0 50 100 100 

    4) Unsur-unsur lain dari SMK3.   0 50 100 100 

  f.   Apakah hasil tinjauan manajemen telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1550 

      Nilai terhadap tinjauan manajemen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         91.18 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5.471 

         

         

         

         

 
KETERANGAN: 

     

         

 
  Skor 

     

 
a. 0 = bila tidak menerapkan pedoman ini 

     

 
b. 50 = bila sudah menerapkan tetapi belum sesuai dengan pedoman ini 

     

 
c. 100 = bila sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan pedoman ini 
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Hasil Penelitian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada 

Proyek Konstruksi 

 

Nama Proyek  : Proyek Konstruksi B 

Biaya   : Rp 220.000.000.000,- 

Tgl Observasi  : 7 Oktober 2014 
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NO URAIAN BOBOT Skala Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 KEBIJAKAN 7.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa mempunyai Kebijakan K3?   0 50 100 100 

  b. Apakah Pimpinan Perusahaan Penyedia jasa menandatangani Kebijakan K3?   0 50 100 100 

  c. Apakah Kebijakan K3 penyedia jasa telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:           

    1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi penyedia jasa?   0 50 100 100 

    
2) 

Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 
peningkatan berkelanjutan SMK3?   0 50 100 100 

    
3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan 

lain yang terkait dengan K3?   0 50 100 100 

    4) Digunakan sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran k3?   0 50 100 50 

    5) Didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara?   0 50 100 100 

    
6) Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah pengendalian penyedia 

jasa agar peduli terhadap k3?   0 50 100 100 

    7) Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan?   0 50 100 100 

    
8) Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan 

sesuai?   0 50 100 100 

  Jumlah Total         950 

      Nilai terhadap kebijakan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         95 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 7%         6.65 

2 PERENCANAAN           

2.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penentuan pengendalian 10.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa telah membuat prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko?   0 50 100 100 

  b. Apakah prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya telah           

    1) Mengakomodasi kegiatan rutin   0 50 100 50 

    2) Mengakomodasi kegiatan non rutin   0 50 100 50 

    3) Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja   0 50 100 100 

    4) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya   0 50 100 100 
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    5) 
Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 
kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja   0 50 100 100 

    6) Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa   0 50 100 50 

    7) 
Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia 
jasa atau pihak lain   0 50 100 100 

    8) 
modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, 
proses dan kegiatannya   0 50 100 50 

    9) 
Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan 
penerapan pengendaliannya   0 50 100 100 

    10) 
Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksi kerja 
termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia   0 50 100 100 

  c. Apakah Penyedia Jasa telah menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 100 

  d. Apakah Penyedia Jasa telah memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 100 

  e. Apakah Penyedia Jasa mendokumentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi?   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1200 

      
Nilai terhadap indentifikasi bahaya, penilaian risiko & penentuan pengendalian=jumlah 

total/jumlah item yang dinilai         85.71 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 10%         8.571 

                  

2.2 Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lain yang berlaku dalam membuat, menerapkan dan memelihara K3   0 50 100 100 

  e.   Apakah penyedia jasa telah memelihara informasi ini selalu mutakhir   0 50 100 50 
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  f.   

Apakah penyedia jasa telah mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan 
persyaratan lain yang relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian penyedia 
jasa, dan pihak terkait yang relevan   0 50 100 100 

  g.   
Apakah penyedia jasa telah memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang 
pekerjaan umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi   0 50 100 100 

  h.   

Apakah penyedia jasa telah membuat "pra RK3K" sebagai salah satu kelengkapan 
penawaran lelang dalam proses pengadaan barang/jasa yang diikuti sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku   0 50 100 100 

  i.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk dibahas dengan PPK yang disusun pada awal kegiatan   0 50 100 100 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan ahli K3 konstruksi pada seriap paket pekerjaan 
yang mempunyai risiko K3 tinggi   0 50 100 100 

  k.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan sekurang-kurangnya petugas K3 konsruksi pada 
setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil   N/A   

  l.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 
konstruksi bidang pekerjaan umum bila ada dua atau lebih penyedia jasa yang bergabung 
dalam satu kegiatan. Kerja sama kegiatan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum 
tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama penyedia jasa   0 50 100 50 

  m.   Apakah penyedia jasa telah membentuk P2K3 bila:   0 50 100 100 

    1) Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang           

    2) 

Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi 
menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar akan terjadinya 
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif           

  n.   
Apakah penyedia jasa telah melapor ke dinas tenaga kerja dan jamsostek setempat sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku   0 50 100 100 

  o.   
Apakah penyedia jasa telah membuat laporan rutin kegiatan P2K3 ke dinas tenaga kerja 
setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK   0 50 100 100 

  p.   
Apakah penyedia jasa telah melaksanakan audit internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan 
Umum   0 50 100 100 
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  q.   

Apakah penyedia jasa telah membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir 
kegiatan   0 50 100 50 

  r.   

Apakah penyedia jasa telah melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen dan dinas 
tenaga kerja setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan 
penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan   0 50 100 50 

  s.   
Apakah penyedia jasa telah menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari pejabat 
pembuat komitmen   0 50 100 100 

  t.   Apakah penyedia jasa telah bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi   0 50 100 100 

  u.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi bidang pekerjaan 
umum yang meliputi: inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan 
kerja konstruksi sesuai dengan RK3K   0 50 100 100 

  v.   

Apakah penyedia jasa telah memiliki serifikat K3 perusahaan yang diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) apabila 
melaksanakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi   0 50 100 100 

  Jumlah total         1900 

      Nilai terhadap Pemenuhan peraturan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         90.48 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4.524 

                  

2.3 Sasaran Program 6.00%         

  a.   Apakah Penyedia Jasa telah membuat sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 100 

  b.   Apakah Penyedia jasa telah menyusun sasaran K3 sesuai dengan ketentuan:           

    1) Relevan pada fungsi dan tingkat yang di dalam perusahaan penyedia jasa   0 50 100 100 

    2) Dibuat secara spesifik dan terukur   0 50 100 100 

    3) Dideklarasikan secara eksplisit   0 50 100 100 

    4) Disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan   0 50 100 100 

    5) Sesuai dengan kebijakan K3   0 50 100 100 

    6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kelanjutan   0 50 100 100 

  c.   Apakah penyedia jasa telah memelihara sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 100 
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  d.   Apakah penyedia jasa telah mengukur tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  e.   Apakah penyedia jasa telah mengkaji tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  f.   Apakah penyedia jasa telah membuat program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  g.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  h.   Apakah penyedia jasa telah memelihara program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 50 

  i.   Apakah penyedia jasa telah menyusun program sesuai dengan ketentuan:           

    1) 
Penunjukan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan 
tingkat penyedia jasa yang relevan; dan   0 50 100 100 

    2) Cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai   0 50 100 100 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah mengkaji program secara rutin dan terencana, dan 
menyesuaikannya jika perlu, untuk memastikan sasaran itu tercapai   0 50 100 50 

  k.   Apakah penyedia jasa telah membuat RK3K, dengan ketentuan:           

    1) dibuat pada awal kegiatan   0 50 100 100 

    2) mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK   0 50 100 100 

    3) 
Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat 
pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan   0 50 100 100 

    4) 

Melakukan tinjauan ulang (review) terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu 
dilakukan review ) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi berlangsung.    0 50 100 100 

  l.   Apakah penyedia jasa telah membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan    0 50 100 100 

  Jumlah Total         1900 

      Nilai terhadap sasaran dan program=jumlah total/jumlah item yang dinilai         90.48 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5.429 

                  

3 Penerapan dan Operasi Kegiatan           

3.1 Sumber daya, struktur organisasi, dan pertanggung jawaban 5.00%         

  a.   
Apakah pimpinan puncak telah mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem 
manajemen K3   0 50 100 100 

  b.   Apakah pimpinan puncak harus menunjukkan komitmennya dengan            
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    1) 
Menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun, menerapkan, 
memelihara dan meningkatkan SMK3   0 50 100 100 

    2) 
Menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan kepada 
pelaksana SMK3   0 50 100 100 

    3) 
mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada angka 1) dan 2) diatas 
kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang   0 50 100 100 

  c.    Apakah penyedia jasa telah menentukan penanggung jawab K3 untuk           

    1) menjamin bahwa SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini;   0 50 100 100 

    2) 
menjamin kinerja SMK3 dilaporkan kepada pimpinan puncak untuk dikaji ulang dan 
digunakan sebagai dasar peningkatan SMK3   0 50 100 50 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah dapat memotivasi karyawan di tempat kerja untuk 
bertanggung jawab terhadap aspek K3   0 50 100 100 

  Jumlah Total         650 

      Nilai terhadap penerapan dan operasi kegiatan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         92.86 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4.643 

                  

3.2 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian 5.00%         

  a.   

Apakah penyedia jasa telah menjamin setiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang 
mengandung risiko K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, atau 
pengalaman yang sesuai   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 
sesuai dengan kebutuhannya   0 50 100 50 

  c.   Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi keefektifan pelatihan   0 50 100 50 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja 
karyawan   0 50 100 50 

  e.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun prosedur pelatihan dengan mempertimbangkan 
perbedaan tingkatan untuk:           

    1) Tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan   0 50 100 50 

    2) Risiko   0 50 100 100 

  Jumlah Total         400 
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Nilai terhadap kompetensi, pelatihan, dan kepedulian=jumlah total/jumlah item yang 

dinilai         66.67 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.333 

                  

3.3 Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi; 5.00%         

3.3.1 Komunikasi           

      Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan SMK3           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi penyedia jasa   0 50 100 100 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi dengan pemasok, sub kontraktor dan pengunjung lainnya yang datang ke 
tempat kerja   0 50 100 100 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menerima, mendokumentasikan dan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar yang 
terkait   0 50 100 100 

3.3.2 Partisipasi dan konsultasi           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan pekerja 
dalam hal:           

    1) Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian;   0 50 100 100 

    2) penyelidikan insiden;   0 50 100 100 

    3) pengembangan dan pengkajian kebijakan dan sasaran K3   0 50 100 50 

    4) Konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka;   0 50 100 100 

    5) Sebagai perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan 
keterlibatannya termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3   0 50 100 100 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah melakukan konsultasi dengan pemasok, sub kontraktor jika ada 
perubahan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan K3   0 50 100 100 

  Jumlah Total         900 

      
Nilai terhadap pemenuhan komunikasi, partisipasi, dan konsultasi=jumlah total/jumlah 

item yang dinilai         90 
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      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4.5 

                  

3.4 Dokumentasi 5.00%         

      Apakah dokumentasi SMK3 telah meliputi:           

  a.   Kebijakan K3   0 50 100 100 

  b.   Sasaran K3;   0 50 100 100 

  c.   Uraian lingkup SMK3;   0 50 100 100 

  d.   Uraian unsur-unsur utama dari SMK3 dan kaitannya,   0 50 100 50 

  e.   Acuan yang terkait;   0 50 100 50 

  f.   Rekaman yang diperlukan; dan   0 50 100 50 

  g.   
Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian 
proses, dikaitkan dengan risiko K3   0 50 100 100 

  Jumlah Total         550 

      Nilai terhadap dokumentasi=jumlah total/jumlah item yang dinilai         78.57 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.929 

                  

3.5 Pengendalian Dokumen 5.00%         

  a.   Apakah dokumen yang diperlukan SMK3 dan pedoman SMK3 telah dikendalikan   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk:           

    1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan;   0 50 100 100 

    2) 
Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen 
tersebut;   0 50 100 100 

    3) 
Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi (diberi pernomoran) sehingga 
mempunyai kemampuan telusur   0 50 100 50 

    4) 
Memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di 
tempat-tempat yang digunakan;   0 50 100 50 

    5) 
Memastikan dokumen eksternal asli yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 
telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya;   0 50 100 100 

    6) 
Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan melakukan 
identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk tujuan tertentu.   0 50 100 50 
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  Jumlah Total         550 

      Nilai terhadap pengendalian dokumen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         78.57 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.929 

                  

3.6 Pengendalian Operasional 7.00%         

  a.   

Apakah Penyedia jasa telah menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah diidentifikasi, 
dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan pengendalian operasi untuk 
mengelola risiko K3   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan dan memelihara:           

    1) Pengendalian operasional harus termuat dalam SMK3 organisasi penyedia jasa   0 50 100 50 

    2) Mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional;   0 50 100 50 

    3) Menentukan kriteria pengendalian operasional   0 50 100 100 

  Jumlah Total         300 

      Nilai terhadap pengendalian operasional=jumlah total/jumlah item yang dinilai         75 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 7%         5.25 

                  

3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat 7.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara 
prosedur pada situasi darurat   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau 
meminimalkan kerugian yang ditimbulkan   0 50 100 100 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan perencanaan tanggap darurat dengan 
memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terkait antara lain pemadam kebakaran, kantor 
polisi, dan rumah sakit   0 50 100 100 

  d.   

Apakah penyedia jasa telah secara berkala menguji prosedur tanggap darurat dengan 
melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan, apakah masih dapat diterapkan dalam 
menanggapi situasi darurat   0 50 100 100 

  e.   

Apakh penyedia jasa telah secara berkala mengkaji ulang dan merevisi prosedur kesiagaan 
dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan sesudah terjadinya situasi 
darurat   0 50 100 100 
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  Jumlah Total         500 

      Nilai terhadap kesiagaan dan tanggap darurat=jumlah total/jumlah item yang dinilai         100 

      Nilai terhadap keseluruhan=niali terhadap kebijakan X 7%         7 

                  

4 Pemerikasaan           

4.1 Pengukuran dan pemantauan 6.00%         

  a.    
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur, meliputi:           

    1) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif   0 50 100 50 

    2) Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 penyedia jasa;   0 50 100 100 

    3) Pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan);   0 50 100 100 

    4) 
Pemantauan penyakit, insiden, (termasuk kecelakaan, hampir kena, dll), dan bukti historis 
lainnya akibat kinerja K3 yang kurang;   0 50 100 100 

    5) 
Pencatatan data, hasil pemantauan, dan pengukuran harus dapat mencukupi kebutuhan 
untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan   0 50 100 50 

  b.   Merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan   0 50 100 100 

  Jumlah Total         500 

      Nilai terhadap pemeriksaan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         83.33 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5 

                  

4.2 Evaluasi kepatuhan 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar secara 
berkala dapat mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang 
diikuti   0 50 100 100 

  Jumlah Total         200 

      Nilai terhadap evaluasi kepatuhan= jumlah total/jumlah item yang dinilai         100 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         5 
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4.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan 6.00%         

4.3.1 Penyelidikan insiden           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
mencatat, menyelidiki, dan menganalisa insiden untuk:           

    1) Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;   0 50 100 100 

    2) identifikasi peluang untuk tindakan pencegahan;   0 50 100 100 

    3) Identifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan;   0 50 100 100 

    4) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan kepada pemangku kepentingan   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyelidikan telah tepat waktu   0 50 100 50 

  c.   
Apakah identifikasi yang memerlukan tindakan perbaikan atau peluang tindakan 
pencegahan telah sesuai dengan klausul 4.3.2   0 50 100 100 

                  

4.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan pencegahan           

      

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menentukan potensi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan dengan 
persyaratan:           

  a.   
Mengidentifikasi, memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mencegah 
risiko K3;   0 50 100 100 

  b.   
Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk 
menghindari terjadi kembali;   0 50 100 100 

  c.   Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian;   0 50 100 100 

  d.   
mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil kepada 
pemangku kepentingan; dan   0 50 100 100 

  e.   Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1050 

      
Nilai terhadap penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan 

pencegahan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         95.45 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5.727 

                  

4.4 Pengendalian Rekaman 5.00%         
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  a.   Apakah penyedia jasa telah membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan.   0 50 100 100 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, masa simpan dan 
pemusnahan rekaman.   0 50 100 100 

  c.   Apakah rekaman dapat terbaca, teridentifikasi dan mudah diperoleh   0 50 100 100 

  Jumlah Total         300 

      Nilai terhadap pengendalian rekaman=jumlah total/jumlah item yang dinilai         100 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         5 

                  

4.5 Audit Internal 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval 
waktu yang telah direncakan untuk:           

    1) Mengendalikan kesesuaian SMK3.   0 50 100 50 

    2) Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen   0 50 100 50 

  b.   
Apakah program audit telah direncanakan, dibuat, diterapkan, dan dipelihara oleh 
penyedia jasa   0 50 100 100 

  c.   
Apakah program audit telah didasarkan atas hasil penilaian risiko dari kegiatan penyedia 
jasa dan hasil audit sebelumnya   0 50 100 100 

  d.   Apakah prosedur audit telah dibuat, diterapkan, dan dipelihara dengan mengacu pada:           

    1) 
Tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan 
audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait; dan   0 50 100 50 

    2) Penentuan kriteria, lingkup, frekuensi, dan metode audit.   0 50 100 50 

  e.   Pelaksanaan audit harus objektif dan auditor harus memiliki integritas.   0 50 100 100 

  Jumlah Total         500 

      Nilai terhadap audit internal=jumlah total/ jumlah item yang dinilai         71.43 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.571 

                  

5 Tinjauan Manajemen 6.00%         
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  a.   

Apakah pimpinan puncak telah melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval waktu 
yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara 
berkelanjutan   0 50 100 100 

  b.   
Apakah peninjauan telah memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya 
perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3   0 50 100 100 

  c.   Apakah tinjauan manajemen telah mencakup:           

    1) 
Hasil-hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan 
persyaratan lainnya;   0 50 100 100 

    2) Hasil partisipasi dan konsultasi;   0 50 100 100 

    3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran;   0 50 100 50 

    4) Kinerja K3;   0 50 100 100 

    5) Perluasan sasaran yang telah dicapai;   0 50 100 100 

    6) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;   0 50 100 100 

    7) Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;   0 50 100 100 

    8) 
Perubahan lingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peraturan, dan persyaratan 
lainnya yang terkait dengan K3; dan   0 50 100 50 

    9) Rekomendasi bagi peningkatan.   0 50 100 100 

  d.   
Apakah hasil dari tinjauan manajemen telah sesuai dengan komitmen perusahaan untuk 
peningkatan berkelanjutan.   0 50 100 100 

  e.   Apakah hasil dari tinjauan manajemen berupa keputusan untuk perbaikan:           

    1) Kinerja K3;   0 50 100 100 

    2) Kebijakan dan sasaran K3;   0 50 100 100 

    3) Sumber Daya; dan   0 50 100 100 

    4) Unsur-unsur lain dari SMK3.   0 50 100 100 

  f.   Apakah hasil tinjauan manajemen telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1600 

      Nilai terhadap tinjauan manajemen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         94.12 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5.647 
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KETERANGAN: 

     

         

 
  Skor 

     

 
a. 0 = bila tidak menerapkan pedoman ini 

     

 
b. 50 = bila sudah menerapkan tetapi belum sesuai dengan pedoman ini 

     

 
c. 100 = bila sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan pedoman ini 
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Hasil Penelitian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada 

Proyek Konstruksi 

 

Nama Proyek  : Proyek Konstruksi C 

Biaya   : Rp 44.500.000.000,- 

Tgl Observasi  : 31 November 2014 
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NO URAIAN BOBOT Skala Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 KEBIJAKAN 7.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa mempunyai Kebijakan K3?   0 50 100 100 

  b. Apakah Pimpinan Perusahaan Penyedia jasa menandatangani Kebijakan K3?   0 50 100 100 

  c. Apakah Kebijakan K3 penyedia jasa telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:           

    1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi penyedia jasa?   0 50 100 100 

    
2) 

Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 
peningkatan berkelanjutan SMK3?   0 50 100 100 

    
3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan 

lain yang terkait dengan K3?   0 50 100 100 

    4) Digunakan sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran k3?   0 50 100 50 

    5) Didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara?   0 50 100 100 

    
6) Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah pengendalian penyedia 

jasa agar peduli terhadap k3?   0 50 100 100 

    7) Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan?   0 50 100 100 

    
8) Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan 

sesuai?   0 50 100 100 

  Jumlah Total         950 

      Nilai terhadap kebijakan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         95 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 7%         6.65 

2 PERENCANAAN           

2.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penentuan pengendalian 10.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa telah membuat prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko?   0 50 100 100 

  b. Apakah prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya telah           

    1) Mengakomodasi kegiatan rutin   0 50 100 50 

    2) Mengakomodasi kegiatan non rutin   0 50 100 50 

    3) Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja   0 50 100 100 
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    4) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya   0 50 100 100 

    5) 
Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 
kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja   0 50 100 100 

    6) Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa   0 50 100 100 

    7) 
Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia 
jasa atau pihak lain   0 50 100 100 

    8) 
modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, 
proses dan kegiatannya   0 50 100 50 

    9) 
Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan 
penerapan pengendaliannya   0 50 100 50 

    10) 
Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksi kerja 
termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia   0 50 100 50 

  c. Apakah Penyedia Jasa telah menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 100 

  d. Apakah Penyedia Jasa telah memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 100 

  e. Apakah Penyedia Jasa mendokumentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi?   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1150 

      
Nilai terhadap indentifikasi bahaya, penilaian risiko & penentuan pengendalian=jumlah 

total/jumlah item yang dinilai         82.14 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 10%         8.214 

                  

2.2 Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 100 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lain yang berlaku dalam membuat, menerapkan dan memelihara K3   0 50 100 100 

  e.   Apakah penyedia jasa telah memelihara informasi ini selalu mutakhir   0 50 100 50 
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  f.   

Apakah penyedia jasa telah mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan 
persyaratan lain yang relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian penyedia 
jasa, dan pihak terkait yang relevan   0 50 100 50 

  g.   
Apakah penyedia jasa telah memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang 
pekerjaan umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi   0 50 100 100 

  h.   

Apakah penyedia jasa telah membuat "pra RK3K" sebagai salah satu kelengkapan 
penawaran lelang dalam proses pengadaan barang/jasa yang diikuti sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku   0 50 100 100 

  i.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk dibahas dengan PPK yang disusun pada awal kegiatan   0 50 100 100 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan ahli K3 konstruksi pada seriap paket pekerjaan 
yang mempunyai risiko K3 tinggi   0 50 100 100 

  k.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan sekurang-kurangnya petugas K3 konsruksi pada 
setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil   N/A   

  l.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 
konstruksi bidang pekerjaan umum bila ada dua atau lebih penyedia jasa yang bergabung 
dalam satu kegiatan. Kerja sama kegiatan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum 
tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama penyedia jasa   0 50 100 100 

  m.   Apakah penyedia jasa telah membentuk P2K3 bila:   0 50 100 100 

    1) Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang           

    2) 

Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi 
menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar akan terjadinya 
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif           

  n.   
Apakah penyedia jasa telah melapor ke dinas tenaga kerja dan jamsostek setempat sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku   0 50 100 100 

  o.   
Apakah penyedia jasa telah membuat laporan rutin kegiatan P2K3 ke dinas tenaga kerja 
setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK   0 50 100 100 

  p.   
Apakah penyedia jasa telah melaksanakan audit internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan 
Umum   0 50 100 100 



 
 

113 
 

  q.   

Apakah penyedia jasa telah membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir 
kegiatan   0 50 100 0 

  r.   

Apakah penyedia jasa telah melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen dan dinas 
tenaga kerja setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan 
penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan   0 50 100 0 

  s.   
Apakah penyedia jasa telah menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari pejabat 
pembuat komitmen   0 50 100 50 

  t.   Apakah penyedia jasa telah bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi   0 50 100 100 

  u.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi bidang pekerjaan 
umum yang meliputi: inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan 
kerja konstruksi sesuai dengan RK3K   0 50 100 100 

  v.   

Apakah penyedia jasa telah memiliki serifikat K3 perusahaan yang diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) apabila 
melaksanakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi   0 50 100 0 

  Jumlah total         1650 

      Nilai terhadap Pemenuhan peraturan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         78.57 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.929 

                  

2.3 Sasaran Program 6.00%         

  a.   Apakah Penyedia Jasa telah membuat sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 100 

  b.   Apakah Penyedia jasa telah menyusun sasaran K3 sesuai dengan ketentuan:           

    1) Relevan pada fungsi dan tingkat yang di dalam perusahaan penyedia jasa   0 50 100 100 

    2) Dibuat secara spesifik dan terukur   0 50 100 100 

    3) Dideklarasikan secara eksplisit   0 50 100 50 

    4) Disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan   0 50 100 100 

    5) Sesuai dengan kebijakan K3   0 50 100 100 

    6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kelanjutan   0 50 100 100 

  c.   Apakah penyedia jasa telah memelihara sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 100 
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  d.   Apakah penyedia jasa telah mengukur tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  e.   Apakah penyedia jasa telah mengkaji tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  f.   Apakah penyedia jasa telah membuat program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  g.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  h.   Apakah penyedia jasa telah memelihara program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  i.   Apakah penyedia jasa telah menyusun program sesuai dengan ketentuan:           

    1) 
Penunjukan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan 
tingkat penyedia jasa yang relevan; dan   0 50 100 100 

    2) Cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai   0 50 100 100 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah mengkaji program secara rutin dan terencana, dan 
menyesuaikannya jika perlu, untuk memastikan sasaran itu tercapai   0 50 100 50 

  k.   Apakah penyedia jasa telah membuat RK3K, dengan ketentuan:           

    1) dibuat pada awal kegiatan   0 50 100 100 

    2) mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK   0 50 100 100 

    3) 
Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat 
pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan   0 50 100 100 

    4) 

Melakukan tinjauan ulang (review) terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu 
dilakukan review ) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi berlangsung.    0 50 100 50 

  l.   Apakah penyedia jasa telah membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan    0 50 100 100 

  Jumlah Total         1850 

      Nilai terhadap sasaran dan program=jumlah total/jumlah item yang dinilai         88.1 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5.286 

                  

3 Penerapan dan Operasi Kegiatan           

3.1 Sumber daya, struktur organisasi, dan pertanggung jawaban 5.00%         

  a.   
Apakah pimpinan puncak telah mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem 
manajemen K3   0 50 100 100 

  b.   Apakah pimpinan puncak harus menunjukkan komitmennya dengan            
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    1) 
Menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun, menerapkan, 
memelihara dan meningkatkan SMK3   0 50 100 100 

    2) 
Menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan kepada 
pelaksana SMK3   0 50 100 100 

    3) 
mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada angka 1) dan 2) diatas 
kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang   0 50 100 100 

  c.    Apakah penyedia jasa telah menentukan penanggung jawab K3 untuk           

    1) menjamin bahwa SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini;   0 50 100 100 

    2) 
menjamin kinerja SMK3 dilaporkan kepada pimpinan puncak untuk dikaji ulang dan 
digunakan sebagai dasar peningkatan SMK3   0 50 100 50 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah dapat memotivasi karyawan di tempat kerja untuk 
bertanggung jawab terhadap aspek K3   0 50 100 50 

  Jumlah Total         600 

      Nilai terhadap penerapan dan operasi kegiatan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         85.71 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4.286 

                  

3.2 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian 5.00%         

  a.   

Apakah penyedia jasa telah menjamin setiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang 
mengandung risiko K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, atau 
pengalaman yang sesuai   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 
sesuai dengan kebutuhannya   0 50 100 100 

  c.   Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi keefektifan pelatihan   0 50 100 50 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja 
karyawan   0 50 100 50 

  e.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun prosedur pelatihan dengan mempertimbangkan 
perbedaan tingkatan untuk:           

    1) Tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan   0 50 100 100 

    2) Risiko   0 50 100 100 

  Jumlah Total         500 
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Nilai terhadap kompetensi, pelatihan, dan kepedulian=jumlah total/jumlah item yang 

dinilai         83.33 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4.167 

                  

3.3 Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi; 5.00%         

3.3.1 Komunikasi           

      Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan SMK3           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi penyedia jasa   0 50 100 100 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi dengan pemasok, sub kontraktor dan pengunjung lainnya yang datang ke 
tempat kerja   0 50 100 100 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menerima, mendokumentasikan dan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar yang 
terkait   0 50 100 50 

3.3.2 Partisipasi dan konsultasi           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan pekerja 
dalam hal:           

    1) Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian;   0 50 100 100 

    2) penyelidikan insiden;   0 50 100 100 

    3) pengembangan dan pengkajian kebijakan dan sasaran K3   0 50 100 50 

    4) Konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka;   0 50 100 50 

    5) Sebagai perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan 
keterlibatannya termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3   0 50 100 100 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah melakukan konsultasi dengan pemasok, sub kontraktor jika ada 
perubahan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan K3   0 50 100 100 

  Jumlah Total         800 

      
Nilai terhadap pemenuhan komunikasi, partisipasi, dan konsultasi=jumlah total/jumlah 

item yang dinilai         80 
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      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         4 

                  

3.4 Dokumentasi 5.00%         

      Apakah dokumentasi SMK3 telah meliputi:           

  a.   Kebijakan K3   0 50 100 100 

  b.   Sasaran K3;   0 50 100 100 

  c.   Uraian lingkup SMK3;   0 50 100 50 

  d.   Uraian unsur-unsur utama dari SMK3 dan kaitannya,   0 50 100 50 

  e.   Acuan yang terkait;   0 50 100 50 

  f.   Rekaman yang diperlukan; dan   0 50 100 50 

  g.   
Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian 
proses, dikaitkan dengan risiko K3   0 50 100 50 

  Jumlah Total         450 

      Nilai terhadap dokumentasi=jumlah total/jumlah item yang dinilai         64.29 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.214 

                  

3.5 Pengendalian Dokumen 5.00%         

  a.   Apakah dokumen yang diperlukan SMK3 dan pedoman SMK3 telah dikendalikan   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk:           

    1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan;   0 50 100 50 

    2) 
Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen 
tersebut;   0 50 100 50 

    3) 
Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi (diberi pernomoran) sehingga 
mempunyai kemampuan telusur   0 50 100 50 

    4) 
Memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di 
tempat-tempat yang digunakan;   0 50 100 50 

    5) 
Memastikan dokumen eksternal asli yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 
telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya;   0 50 100 100 

    6) 
Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan melakukan 
identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk tujuan tertentu.   0 50 100 50 
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  Jumlah Total         450 

      Nilai terhadap pengendalian dokumen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         64.29 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.214 

                  

3.6 Pengendalian Operasional 7.00%         

  a.   

Apakah Penyedia jasa telah menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah diidentifikasi, 
dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan pengendalian operasi untuk 
mengelola risiko K3   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan dan memelihara:           

    1) Pengendalian operasional harus termuat dalam SMK3 organisasi penyedia jasa   0 50 100 50 

    2) Mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional;   0 50 100 100 

    3) Menentukan kriteria pengendalian operasional   0 50 100 50 

  Jumlah Total         300 

      Nilai terhadap pengendalian operasional=jumlah total/jumlah item yang dinilai         75 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 7%         5.25 

                  

3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat 7.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara 
prosedur pada situasi darurat   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau 
meminimalkan kerugian yang ditimbulkan   0 50 100 100 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan perencanaan tanggap darurat dengan 
memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terkait antara lain pemadam kebakaran, kantor 
polisi, dan rumah sakit   0 50 100 100 

  d.   

Apakah penyedia jasa telah secara berkala menguji prosedur tanggap darurat dengan 
melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan, apakah masih dapat diterapkan dalam 
menanggapi situasi darurat   0 50 100 100 

  e.   

Apakh penyedia jasa telah secara berkala mengkaji ulang dan merevisi prosedur kesiagaan 
dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan sesudah terjadinya situasi 
darurat   0 50 100 100 
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  Jumlah Total         500 

      Nilai terhadap kesiagaan dan tanggap darurat=jumlah total/jumlah item yang dinilai         100 

      Nilai terhadap keseluruhan=niali terhadap kebijakan X 7%         7 

                  

4 Pemerikasaan           

4.1 Pengukuran dan pemantauan 6.00%         

  a.    
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur, meliputi:           

    1) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif   0 50 100 50 

    2) Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 penyedia jasa;   0 50 100 50 

    3) Pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan);   0 50 100 50 

    4) 
Pemantauan penyakit, insiden, (termasuk kecelakaan, hampir kena, dll), dan bukti historis 
lainnya akibat kinerja K3 yang kurang;   0 50 100 100 

    5) 
Pencatatan data, hasil pemantauan, dan pengukuran harus dapat mencukupi kebutuhan 
untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan   0 50 100 50 

  b.   Merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan   0 50 100 100 

  Jumlah Total         400 

      Nilai terhadap pemeriksaan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         66.67 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         4 

                  

4.2 Evaluasi kepatuhan 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar secara 
berkala dapat mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan   0 50 100 100 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang 
diikuti   0 50 100 50 

  Jumlah Total         150 

      Nilai terhadap evaluasi kepatuhan= jumlah total/jumlah item yang dinilai         75 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.75 
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4.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan 6.00%         

4.3.1 Penyelidikan insiden           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
mencatat, menyelidiki, dan menganalisa insiden untuk:           

    1) Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;   0 50 100 100 

    2) identifikasi peluang untuk tindakan pencegahan;   0 50 100 100 

    3) Identifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan;   0 50 100 100 

    4) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan kepada pemangku kepentingan   0 50 100 100 

  b.   Apakah penyelidikan telah tepat waktu   0 50 100 50 

  c.   
Apakah identifikasi yang memerlukan tindakan perbaikan atau peluang tindakan 
pencegahan telah sesuai dengan klausul 4.3.2   0 50 100 50 

                  

4.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan pencegahan           

      

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menentukan potensi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan dengan 
persyaratan:           

  a.   
Mengidentifikasi, memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mencegah 
risiko K3;   0 50 100 100 

  b.   
Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk 
menghindari terjadi kembali;   0 50 100 100 

  c.   Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian;   0 50 100 100 

  d.   
mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil kepada 
pemangku kepentingan; dan   0 50 100 100 

  e.   Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1000 

      
Nilai terhadap penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan 

pencegahan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         90.91 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5.455 

                  

4.4 Pengendalian Rekaman 5.00%         
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  a.   Apakah penyedia jasa telah membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan.   0 50 100 50 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, masa simpan dan 
pemusnahan rekaman.   0 50 100 50 

  c.   Apakah rekaman dapat terbaca, teridentifikasi dan mudah diperoleh   0 50 100 100 

  Jumlah Total         200 

      Nilai terhadap pengendalian rekaman=jumlah total/jumlah item yang dinilai         66.67 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.333 

                  

4.5 Audit Internal 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval 
waktu yang telah direncakan untuk:           

    1) Mengendalikan kesesuaian SMK3.   0 50 100 50 

    2) Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen   0 50 100 100 

  b.   
Apakah program audit telah direncanakan, dibuat, diterapkan, dan dipelihara oleh 
penyedia jasa   0 50 100 100 

  c.   
Apakah program audit telah didasarkan atas hasil penilaian risiko dari kegiatan penyedia 
jasa dan hasil audit sebelumnya   0 50 100 100 

  d.   Apakah prosedur audit telah dibuat, diterapkan, dan dipelihara dengan mengacu pada:           

    1) 
Tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan 
audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait; dan   0 50 100 50 

    2) Penentuan kriteria, lingkup, frekuensi, dan metode audit.   0 50 100 50 

  e.   Pelaksanaan audit harus objektif dan auditor harus memiliki integritas.   0 50 100 100 

  Jumlah Total         550 

      Nilai terhadap audit internal=jumlah total/ jumlah item yang dinilai         78.57 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3.929 

                  

5 Tinjauan Manajemen 6.00%         
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  a.   

Apakah pimpinan puncak telah melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval waktu 
yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara 
berkelanjutan   0 50 100 50 

  b.   
Apakah peninjauan telah memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya 
perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3   0 50 100 100 

  c.   Apakah tinjauan manajemen telah mencakup:           

    1) 
Hasil-hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan 
persyaratan lainnya;   0 50 100 100 

    2) Hasil partisipasi dan konsultasi;   0 50 100 100 

    3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran;   0 50 100 50 

    4) Kinerja K3;   0 50 100 100 

    5) Perluasan sasaran yang telah dicapai;   0 50 100 100 

    6) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;   0 50 100 100 

    7) Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;   0 50 100 50 

    8) 
Perubahan lingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peraturan, dan persyaratan 
lainnya yang terkait dengan K3; dan   0 50 100 100 

    9) Rekomendasi bagi peningkatan.   0 50 100 50 

  d.   
Apakah hasil dari tinjauan manajemen telah sesuai dengan komitmen perusahaan untuk 
peningkatan berkelanjutan.   0 50 100 100 

  e.   Apakah hasil dari tinjauan manajemen berupa keputusan untuk perbaikan:           

    1) Kinerja K3;   0 50 100 100 

    2) Kebijakan dan sasaran K3;   0 50 100 100 

    3) Sumber Daya; dan   0 50 100 100 

    4) Unsur-unsur lain dari SMK3.   0 50 100 100 

  f.   Apakah hasil tinjauan manajemen telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.   0 50 100 100 

  Jumlah Total         1500 

      Nilai terhadap tinjauan manajemen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         88.24 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         5.294 
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KETERANGAN: 

     

         

 
  Skor 

     

 
a. 0 = bila tidak menerapkan pedoman ini 

     

 
b. 50 = bila sudah menerapkan tetapi belum sesuai dengan pedoman ini 

     

 
c. 100 = bila sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan pedoman ini 
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Hasil Penelitian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada 

Proyek Konstruksi 

 

Nama Proyek  : Proyek Konstruksi D 

Biaya   : Rp 8.954.000.000,- 

Tgl Observasi  : 8 Oktober 2014 
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NO URAIAN BOBOT Skala Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 KEBIJAKAN 7.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa mempunyai Kebijakan K3?   0 50 100 50 

  b. Apakah Pimpinan Perusahaan Penyedia jasa menandatangani Kebijakan K3?   0 50 100 100 

  c. Apakah Kebijakan K3 penyedia jasa telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:           

    1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi penyedia jasa?   0 50 100 50 

    
2) 

Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 
peningkatan berkelanjutan SMK3?   0 50 100 50 

    
3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan 

lain yang terkait dengan K3?   0 50 100 50 

    4) Digunakan sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran k3?   0 50 100 50 

    5) Didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara?   0 50 100 50 

    
6) Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah pengendalian penyedia 

jasa agar peduli terhadap k3?   0 50 100 50 

    7) Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan?   0 50 100 100 

    
8) Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan 

sesuai?   0 50 100 50 

  Jumlah Total         600 

      Nilai terhadap kebijakan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         60 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 7%         4.2 

2 PERENCANAAN           

2.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penentuan pengendalian 
10.00

%         

  a. Apakah Penyedia Jasa telah membuat prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko?   0 50 100 50 

  b. Apakah prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya telah           

    1) Mengakomodasi kegiatan rutin   0 50 100 50 

    2) Mengakomodasi kegiatan non rutin   N/A   

    3) Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja   0 50 100 100 

    4) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya   0 50 100 50 
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    5) 
Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 
kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja   0 50 100 50 

    6) Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa   N/A   

    7) 
Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh 
penyedia jasa atau pihak lain   0 50 100 50 

    8) 
modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, 
proses dan kegiatannya   0 50 100 50 

    9) 
Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan 
penerapan pengendaliannya   0 50 100 50 

    
10
) 

Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksi 
kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia   0 50 100 100 

  c. Apakah Penyedia Jasa telah menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 50 

  d. Apakah Penyedia Jasa telah memelihara proedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 50 

  e. Apakah Penyedia Jasa mendokumentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi?   0 50 100 50 

  Jumlah Total         700 

      
Nilai terhadap indentifikasi bahaya, penilaian risiko & penentuan pengendalian=jumlah 

total/jumlah item yang dinilai         58.3 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 10%         5.83 

                  

2.2 Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 0 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 50 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lain yang berlaku dalam membuat, menerapkan dan memelihara K3   0 50 100 50 

  e.   Apakah penyedia jasa telah memelihara informasi ini selalu mutakhir   0 50 100 50 
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  f.   

Apakah penyedia jasa telah mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan 
persyaratan lain yang relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian penyedia 
jasa, dan pihak terkait yang relevan   0 50 100 100 

  g.   
Apakah penyedia jasa telah memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang 
pekerjaan umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi   0 50 100 100 

  h.   

Apakah penyedia jasa telah membuat "pra RK3K" sebagai salah satu kelengkapan 
penawaran lelang dalam proses pengadaan barang/jasa yang diikuti sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku   0 50 100 50 

  i.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk dibahas dengan PPK yang disusun pada awal kegiatan   0 50 100 50 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan ahli K3 konstruksi pada seriap paket pekerjaan 
yang mempunyai risiko K3 tinggi   N/A   

  k.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan sekurang-kurangnya petugas K3 konsruksi pada 
setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil   0 50 100 100 

  l.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 
konstruksi bidang pekerjaan umum bila ada dua atau lebih penyedia jasa yang bergabung 
dalam satu kegiatan. Kerja sama kegiatan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum 
tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama penyedia jasa   0 50 100 100 

  
m
.   Apakah penyedia jasa telah membentuk P2K3 bila:   0 50 100 50 

    1) 
Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 
orang           

    2) 

Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi 
menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar akan terjadinya 
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif           

  n.   
Apakah penyedia jasa telah melapor ke dinas tenaga kerja dan jamsostek setempat sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku   0 50 100 50 

  o.   
Apakah penyedia jasa telah membuat laporan rutin kegiatan P2K3 ke dinas tenaga kerja 
setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK   0 50 100 50 
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  p.   
Apakah penyedia jasa telah melaksanakan audit internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan 
Umum   N/A   

  q.   

Apakah penyedia jasa telah membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir 
kegiatan   0 50 100 0 

  r.   

Apakah penyedia jasa telah melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen dan dinas 
tenaga kerja setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan 
penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan   0 50 100 50 

  s.   
Apakah penyedia jasa telah menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari pejabat 
pembuat komitmen   0 50 100 50 

  t.   
Apakah penyedia jasa telah bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja 
konstruksi   0 50 100 100 

  u.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi bidang 
pekerjaan umum yang meliputi: inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan 
kecelakaan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K   0 50 100 50 

  v.   

Apakah penyedia jasa telah memiliki serifikat K3 perusahaan yang diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) apabila 
melaksanakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi   N/A   

  Jumlah total         
110

0 

      Nilai terhadap Pemenuhan peraturan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         57.9 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.89 

                  

2.3 Sasaran Program 6.00%         

  a.   Apakah Penyedia Jasa telah membuat sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 50 

  b.   Apakah Penyedia jasa telah menyusun sasaran K3 sesuai dengan ketentuan:           

    1) Relevan pada fungsi dan tingkat yang di dalam perusahaan penyedia jasa   0 50 100 50 

    2) Dibuat secara spesifik dan terukur   0 50 100 50 

    3) Dideklarasikan secara eksplisit   0 50 100 50 

    4) Disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan   0 50 100 100 
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    5) Sesuai dengan kebijakan K3   N/A   

    6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kelanjutan   0 50 100 50 

  c.   Apakah penyedia jasa telah memelihara sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 50 

  d.   Apakah penyedia jasa telah mengukur tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  e.   Apakah penyedia jasa telah mengkaji tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  f.   Apakah penyedia jasa telah membuat program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 50 

  g.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 50 

  h.   Apakah penyedia jasa telah memelihara program untuk mencapai sasarannya   N/A   

  i.   Apakah penyedia jasa telah menyusun program sesuai dengan ketentuan:           

    1) 
Penunjukan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan 
tingkat penyedia jasa yang relevan; dan   0 50 100 100 

    2) Cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai   0 50 100 100 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah mengkaji program secara rutin dan terencana, dan 
menyesuaikannya jika perlu, untuk memastikan sasaran itu tercapai   N/A   

  k.   Apakah penyedia jasa telah membuat RK3K, dengan ketentuan:           

    1) dibuat pada awal kegiatan   0 50 100 100 

    2) mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK   0 50 100 50 

    3) 
Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat 
pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan   0 50 100 100 

    4) 

Melakukan tinjauan ulang (review) terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu 
dilakukan review ) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi berlangsung.    0 50 100 50 

  l.   Apakah penyedia jasa telah membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan    0 50 100 100 

  Jumlah Total         
120

0 

      Nilai terhadap sasaran dan program=jumlah total/jumlah item yang dinilai         66.7 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         4 

                  

3 Penerapan dan Operasi Kegiatan           

3.1 Sumber daya, struktur organisasi, dan pertanggung jawaban 5.00%         
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  a.   
Apakah pimpinan puncak telah mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem 
manajemen K3   0 50 100 50 

  b.   Apakah pimpinan puncak harus menunjukkan komitmennya dengan            

    1) 
Menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun, menerapkan, 
memelihara dan meningkatkan SMK3   0 50 100 50 

    2) 
Menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan kepada 
pelaksana SMK3   0 50 100 100 

    3) 
mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada angka 1) dan 2) diatas 
kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang   0 50 100 50 

  c.    Apakah penyedia jasa telah menentukan penanggung jawab K3 untuk           

    1) menjamin bahwa SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini;   0 50 100 50 

    2) 
menjamin kinerja SMK3 dilaporkan kepada pimpinan puncak untuk dikaji ulang dan 
digunakan sebagai dasar peningkatan SMK3   N/A   

  d.   
Apakah penyedia jasa telah dapat memotivasi karyawan di tempat kerja untuk 
bertanggung jawab terhadap aspek K3   N/A   

  Jumlah Total         300 

      Nilai terhadap penerapan dan operasi kegiatan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         60 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3 

                  

3.2 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian 5.00%         

  a.   

Apakah penyedia jasa telah menjamin setiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan 
yang mengandung risiko K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, atau 
pengalaman yang sesuai   N/A   

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 
sesuai dengan kebutuhannya   N/A   

  c.   Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi keefektifan pelatihan   N/A   

  d.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja 
karyawan   0 50 100 50 

  e.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun prosedur pelatihan dengan mempertimbangkan 
perbedaan tingkatan untuk:           
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    1) Tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan   0 50 100 50 

    2) Risiko   0 50 100 50 

  Jumlah Total         150 

      
Nilai terhadap kompetensi, pelatihan, dan kepedulian=jumlah total/jumlah item yang 

dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.5 

                  

3.3 Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi; 5.00%         

3.3.
1 Komunikasi           

      Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan SMK3           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi penyedia jasa   0 50 100 50 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi dengan pemasok, sub kontraktor dan pengunjung lainnya yang datang ke 
tempat kerja   0 50 100 50 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menerima, mendokumentasikan dan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar yang 
terkait   0 50 100 50 

3.3.
2 Partisipasi dan konsultasi           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan pekerja 
dalam hal:           

    1) Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian;   0 50 100 50 

    2) penyelidikan insiden;   0 50 100 100 

    3) pengembangan dan pengkajian kebijakan dan sasaran K3   N/A   

    4) Konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka;   0 50 100 50 

    5) Sebagai perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3   N/A   

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan 
keterlibatannya termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3   0 50 100 50 
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  c.   
Apakah penyedia jasa telah melakukan konsultasi dengan pemasok, sub kontraktor jika 
ada perubahan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan K3   0 50 100 50 

  Jumlah Total         450 

      
Nilai terhadap pemenuhan komunikasi, partisipasi, dan konsultasi=jumlah total/jumlah 

item yang dinilai         56.3 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.81 

                  

3.4 Dokumentasi 5.00%         

      Apakah dokumentasi SMK3 telah meliputi:           

  a.   Kebijakan K3   N/A     

  b.   Sasaran K3;   0 50 100 50 

  c.   Uraian lingkup SMK3;   0 50 100 50 

  d.   Uraian unsur-unsur utama dari SMK3 dan kaitannya,   0 50 100 50 

  e.   Acuan yang terkait;   0 50 100 50 

  f.   Rekaman yang diperlukan; dan   0 50 100 50 

  g.   
Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian 
proses, dikaitkan dengan risiko K3   0 50 100 50 

  Jumlah Total         300 

      Nilai terhadap dokumentasi=jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.5 

                  

3.5 Pengendalian Dokumen 5.00%         

  a.   Apakah dokumen yang diperlukan SMK3 dan pedoman SMK3 telah dikendalikan   0 50 100 50 

  b.   Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk:           

    1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan;   0 50 100 100 

    2) 
Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen 
tersebut;   0 50 100 50 

    3) 
Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi (diberi pernomoran) sehingga 
mempunyai kemampuan telusur   0 50 100 0 
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    4) 
Memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di 
tempat-tempat yang digunakan;   0 50 100 50 

    5) 
Memastikan dokumen eksternal asli yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 
telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya;   0 50 100 50 

    6) 
Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan melakukan 
identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk tujuan tertentu.   0 50 100 50 

  Jumlah Total         350 

      Nilai terhadap pengendalian dokumen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.5 

                  

3.6 Pengendalian Operasional 7.00%         

  a.   

Apakah Penyedia jasa telah menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah 
diidentifikasi, dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan pengendalian 
operasi untuk mengelola risiko K3   0 50 100 50 

  b.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan dan memelihara:           

    1) Pengendalian operasional harus termuat dalam SMK3 organisasi penyedia jasa   0 50 100 50 

    2) Mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional;   0 50 100 0 

    3) Menentukan kriteria pengendalian operasional   N/A   

  Jumlah Total         100 

      Nilai terhadap pengendalian operasional=jumlah total/jumlah item yang dinilai         33.3 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 7%         2.33 

                  

3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat 7.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara 
prosedur pada situasi darurat   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau 
meminimalkan kerugian yang ditimbulkan   0 50 100 50 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan perencanaan tanggap darurat dengan 
memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terkait antara lain pemadam kebakaran, 
kantor polisi, dan rumah sakit   0 50 100 50 
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  d.   

Apakah penyedia jasa telah secara berkala menguji prosedur tanggap darurat dengan 
melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan, apakah masih dapat diterapkan dalam 
menanggapi situasi darurat   N/A   

  e.   

Apakh penyedia jasa telah secara berkala mengkaji ulang dan merevisi prosedur 
kesiagaan dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan sesudah 
terjadinya situasi darurat   N/A   

  Jumlah Total         150 

      Nilai terhadap kesiagaan dan tanggap darurat=jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=niali terhadap kebijakan X 7%         3.5 

                  

4 Pemerikasaan           

4.1 Pengukuran dan pemantauan 6.00%         

  a.    
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur, meliputi:           

    1) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif   0 50 100 50 

    2) Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 penyedia jasa;   N/A   

    3) Pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan);   0 50 100 50 

    4) 
Pemantauan penyakit, insiden, (termasuk kecelakaan, hampir kena, dll), dan bukti historis 
lainnya akibat kinerja K3 yang kurang;   N/A   

    5) 
Pencatatan data, hasil pemantauan, dan pengukuran harus dapat mencukupi kebutuhan 
untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan   0 50 100 50 

  b.   Merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan   0 50 100 100 

  Jumlah Total         250 

      Nilai terhadap pemeriksaan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         62.5 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         3.75 

                  

4.2 Evaluasi kepatuhan 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar secara 
berkala dapat mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan   0 50 100 50 
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  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang 
diikuti   0 50 100 50 

  Jumlah Total         100 

      Nilai terhadap evaluasi kepatuhan= jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.5 

                  

4.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan 6.00%         

4.3.
1 Penyelidikan insiden           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
mencatat, menyelidiki, dan menganalisa insiden untuk:           

    1) Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;   0 50 100 50 

    2) identifikasi peluang untuk tindakan pencegahan;   0 50 100 50 

    3) Identifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan;   0 50 100 50 

    4) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan kepada pemangku kepentingan   N/A   

  b.   Apakah penyelidikan telah tepat waktu   0 50 100 50 

  c.   
Apakah identifikasi yang memerlukan tindakan perbaikan atau peluang tindakan 
pencegahan telah sesuai dengan klausul 4.3.2   0 50 100 50 

                  

4.3.
2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan pencegahan           

      

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menentukan potensi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan dengan 
persyaratan:           

  a.   
Mengidentifikasi, memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk 
mencegah risiko K3;   0 50 100 50 

  b.   
Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk 
menghindari terjadi kembali;   0 50 100 50 

  c.   Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian;   0 50 100 50 
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  d.   
mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil kepada 
pemangku kepentingan; dan   N/A   

  e.   Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil   N/A   

  Jumlah Total         400 

      
Nilai terhadap penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan 

pencegahan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         3 

                  

4.4 Pengendalian Rekaman 5.00%         

  a.   Apakah penyedia jasa telah membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan.   0 50 100 50 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, masa simpan dan 
pemusnahan rekaman.   0 50 100 50 

  c.   Apakah rekaman dapat terbaca, teridentifikasi dan mudah diperoleh   0 50 100 50 

  Jumlah Total         150 

      Nilai terhadap pengendalian rekaman=jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.5 

                  

4.5 Audit Internal 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval 
waktu yang telah direncakan untuk:           

    1) Mengendalikan kesesuaian SMK3.   0 50 100 50 

    2) Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen   0 50 100 50 

  b.   
Apakah program audit telah direncanakan, dibuat, diterapkan, dan dipelihara oleh 
penyedia jasa   0 50 100 50 

  c.   
Apakah program audit telah didasarkan atas hasil penilaian risiko dari kegiatan penyedia 
jasa dan hasil audit sebelumnya   0 50 100 50 

  d.   Apakah prosedur audit telah dibuat, diterapkan, dan dipelihara dengan mengacu pada:           

    1) 
Tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan 
audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait; dan   0 50 100 50 
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    2) Penentuan kriteria, lingkup, frekuensi, dan metode audit.   0 50 100 50 

  e.   Pelaksanaan audit harus objektif dan auditor harus memiliki integritas.   0 50 100 50 

  Jumlah Total         350 

      Nilai terhadap audit internal=jumlah total/ jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.5 

                  

5 Tinjauan Manajemen 6.00%         

  a.   

Apakah pimpinan puncak telah melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval 
waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan 
keefektifan secara berkelanjutan   0 50 100 50 

  b.   
Apakah peninjauan telah memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya 
perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3   0 50 100 50 

  c.   Apakah tinjauan manajemen telah mencakup:           

    1) 
Hasil-hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan 
persyaratan lainnya;   0 50 100 50 

    2) Hasil partisipasi dan konsultasi;   0 50 100 50 

    3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran;   0 50 100 100 

    4) Kinerja K3;   0 50 100 50 

    5) Perluasan sasaran yang telah dicapai;   0 50 100 50 

    6) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;   0 50 100 50 

    7) Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;   0 50 100 50 

    8) 
Perubahan lingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peraturan, dan 
persyaratan lainnya yang terkait dengan K3; dan   0 50 100 50 

    9) Rekomendasi bagi peningkatan.   0 50 100 50 

  d.   
Apakah hasil dari tinjauan manajemen telah sesuai dengan komitmen perusahaan untuk 
peningkatan berkelanjutan.   0 50 100 50 

  e.   Apakah hasil dari tinjauan manajemen berupa keputusan untuk perbaikan:           

    1) Kinerja K3;   0 50 100 50 

    2) Kebijakan dan sasaran K3;   0 50 100 50 

    3) Sumber Daya; dan   0 50 100 50 
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    4) Unsur-unsur lain dari SMK3.   0 50 100 50 

  f.   Apakah hasil tinjauan manajemen telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.   0 50 100 100 

  Jumlah Total         950 

      Nilai terhadap tinjauan manajemen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         55.9 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         3.35 

         

         

         

         

 
KETERANGAN: 

     

         

 
  Skor 

     

 
a. 0 = bila tidak menerpakan pedoman ini 

     

 
b. 50 = bila sudah menerapkan tetapi belum sesuai dengan pedoman ini 

     

 
c. 100 = bila sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan pedoman ini 
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Hasil Penelitian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada 

Proyek Konstruksi 

 

Nama Proyek  : Proyek Konstruksi E 

Biaya   : Rp 8.500.000.000,- 

Tgl Observasi  : 13 November 2014 
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NO 
URAIAN 

BOBOT 
Skala 

Nila
i 

1 2 3 4 5 6 7 

1 KEBIJAKAN 7.00%         

  a. Apakah Penyedia Jasa mempunyai Kebijakan K3?   0 50 100 50 

  b. Apakah Pimpinan Perusahaan Penyedia jasa menandatangani Kebijakan K3?   0 50 100 50 

  c. Apakah Kebijakan K3 penyedia jasa telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:           

    1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi penyedia jasa?   0 50 100 50 

    
2) 

Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 
peningkatan berkelanjutan SMK3?   0 50 100 50 

    
3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan 

lain yang terkait dengan K3?   0 50 100 50 

    4) Digunakan sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran k3?   0 50 100 50 

    5) Didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara?   0 50 100 0 

    
6) Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah pengendalian penyedia 

jasa agar peduli terhadap k3?   0 50 100 50 

    7) Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan?   0 50 100 50 

    
8) Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan 

sesuai?   0 50 100 0 

  Jumlah Total         400 

      Nilai terhadap kebijakan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         40 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 7%         2.8 

2 PERENCANAAN           

2.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penentuan pengendalian 
10.00

%         

  a. Apakah Penyedia Jasa telah membuat prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko?   0 50 100 50 

  b. Apakah prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya telah           

    1) Mengakomodasi kegiatan rutin   0 50 100 50 

    2) Mengakomodasi kegiatan non rutin   N/A   

    3) Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja   0 50 100 50 
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    4) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya   0 50 100 50 

    5) 
Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 
kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja   0 50 100 0 

    6) Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa   N/A   

    7) 
Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia 
jasa atau pihak lain   0 50 100 0 

    8) 
modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, 
proses dan kegiatannya   0 50 100 50 

    9) 
Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan 
penerapan pengendaliannya   0 50 100 50 

    
10
) 

Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksi kerja 
termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia   0 50 100 50 

  c. Apakah Penyedia Jasa telah menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 50 

  d. Apakah Penyedia Jasa telah memelihara proedur untuk identifikasi bahaya, penilaian?   0 50 100 50 

  e. Apakah Penyedia Jasa mendokumentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi?   0 50 100 0 

  Jumlah Total         450 

      
Nilai terhadap indentifikasi bahaya, penilaian risiko & penentuan pengendalian=jumlah 

total/jumlah item yang dinilai         37.5 

      Nilai terhadap keseluruhan=Nilai terhadap kebijakan x 10%         3.75 

                  

2.2 Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 50 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses 
peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan   0 50 100 0 

  d.   
Apakah penyedia jasa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lain yang berlaku dalam membuat, menerapkan dan memelihara K3   0 50 100 50 

  e.   Apakah penyedia jasa telah memelihara informasi ini selalu mutakhir   0 50 100 0 
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  f.   

Apakah penyedia jasa telah mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan 
persyaratan lain yang relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian penyedia 
jasa, dan pihak terkait yang relevan   0 50 100 0 

  g.   
Apakah penyedia jasa telah memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang 
pekerjaan umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi   0 50 100 0 

  h.   

Apakah penyedia jasa telah membuat "pra RK3K" sebagai salah satu kelengkapan 
penawaran lelang dalam proses pengadaan barang/jasa yang diikuti sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku   0 50 100 50 

  i.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk dibahas dengan PPK yang disusun pada awal kegiatan   0 50 100 0 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan ahli K3 konstruksi pada seriap paket pekerjaan 
yang mempunyai risiko K3 tinggi   N/A   

  k.   
Apakah penyedia jasa telah melibatkan sekurang-kurangnya petugas K3 konsruksi pada 
setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil   0 50 100 50 

  l.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 
konstruksi bidang pekerjaan umum bila ada dua atau lebih penyedia jasa yang bergabung 
dalam satu kegiatan. Kerja sama kegiatan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum 
tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama penyedia jasa   0 50 100 50 

  m.   Apakah penyedia jasa telah membentuk P2K3 bila:   0 50 100 50 

    1) 
Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 
orang           

    2) 

Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi 
menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar akan terjadinya 
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif           

  n.   
Apakah penyedia jasa telah melapor ke dinas tenaga kerja dan jamsostek setempat sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku   0 50 100 100 

  o.   
Apakah penyedia jasa telah membuat laporan rutin kegiatan P2K3 ke dinas tenaga kerja 
setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK   0 50 100 50 

  p.   
Apakah penyedia jasa telah melaksanakan audit internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan 
Umum   N/A   
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  q.   

Apakah penyedia jasa telah membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir 
kegiatan   0 50 100 0 

  r.   

Apakah penyedia jasa telah melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen dan dinas 
tenaga kerja setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan 
penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan   0 50 100 0 

  s.   
Apakah penyedia jasa telah menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari pejabat 
pembuat komitmen   0 50 100 0 

  t.   
Apakah penyedia jasa telah bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja 
konstruksi   0 50 100 100 

  u.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi bidang 
pekerjaan umum yang meliputi: inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan 
kecelakaan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K   0 50 100 50 

  v.   

Apakah penyedia jasa telah memiliki serifikat K3 perusahaan yang diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) apabila 
melaksanakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi   N/A   

  Jumlah total         650 

      Nilai terhadap Pemenuhan peraturan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         34.2 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         1.71 

                  

2.3 Sasaran Program 6.00%         

  a.   Apakah Penyedia Jasa telah membuat sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 50 

  b.   Apakah Penyedia jasa telah menyusun sasaran K3 sesuai dengan ketentuan:           

    1) Relevan pada fungsi dan tingkat yang di dalam perusahaan penyedia jasa   0 50 100 0 

    2) Dibuat secara spesifik dan terukur   0 50 100 0 

    3) Dideklarasikan secara eksplisit   0 50 100 0 

    4) Disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan   0 50 100 50 

    5) Sesuai dengan kebijakan K3   N/A   

    6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kelanjutan   0 50 100 50 

  c.   Apakah penyedia jasa telah memelihara sasaran K3 yang terdokumentasi   0 50 100 50 
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  d.   Apakah penyedia jasa telah mengukur tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  e.   Apakah penyedia jasa telah mengkaji tingkat pencapaian sasaran   0 50 100 50 

  f.   Apakah penyedia jasa telah membuat program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 100 

  g.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan program untuk mencapai sasarannya   0 50 100 50 

  h.   Apakah penyedia jasa telah memelihara program untuk mencapai sasarannya   N/A   

  i.   Apakah penyedia jasa telah menyusun program sesuai dengan ketentuan:           

    1) 
Penunjukan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan 
tingkat penyedia jasa yang relevan; dan   0 50 100 50 

    2) Cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai   0 50 100 50 

  j.   
Apakah penyedia jasa telah mengkaji program secara rutin dan terencana, dan 
menyesuaikannya jika perlu, untuk memastikan sasaran itu tercapai   N/A   

  k.   Apakah penyedia jasa telah membuat RK3K, dengan ketentuan:           

    1) dibuat pada awal kegiatan   0 50 100 50 

    2) mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK   0 50 100 50 

    3) 
Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat 
pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan   0 50 100 50 

    4) 

Melakukan tinjauan ulang (review) terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu 
dilakukan review ) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi berlangsung.    0 50 100 50 

  l.   Apakah penyedia jasa telah membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan    0 50 100 100 

  Jumlah Total         850 

      Nilai terhadap sasaran dan program=jumlah total/jumlah item yang dinilai         47.2 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         2.83 

                  

3 Penerapan dan Operasi Kegiatan           

3.1 Sumber daya, struktur organisasi, dan pertanggung jawaban 5.00%         

  a.   
Apakah pimpinan puncak telah mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem 
manajemen K3   0 50 100 50 

  b.   Apakah pimpinan puncak harus menunjukkan komitmennya dengan            
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    1) 
Menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun, menerapkan, 
memelihara dan meningkatkan SMK3   0 50 100 50 

    2) 
Menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan kepada 
pelaksana SMK3   0 50 100 100 

    3) 
mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada angka 1) dan 2) diatas 
kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang   0 50 100 50 

  c.    Apakah penyedia jasa telah menentukan penanggung jawab K3 untuk           

    1) menjamin bahwa SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini;   0 50 100 50 

    2) 
menjamin kinerja SMK3 dilaporkan kepada pimpinan puncak untuk dikaji ulang dan 
digunakan sebagai dasar peningkatan SMK3   N/A   

  d.   
Apakah penyedia jasa telah dapat memotivasi karyawan di tempat kerja untuk 
bertanggung jawab terhadap aspek K3   N/A   

  Jumlah Total         300 

      Nilai terhadap penerapan dan operasi kegiatan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         60 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         3 

                  

3.2 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian 5.00%         

  a.   

Apakah penyedia jasa telah menjamin setiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang 
mengandung risiko K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, atau 
pengalaman yang sesuai   N/A   

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 
sesuai dengan kebutuhannya   N/A   

  c.   Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi keefektifan pelatihan   N/A   

  d.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja 
karyawan   0 50 100 50 

  e.   
Apakah penyedia jasa telah menyusun prosedur pelatihan dengan mempertimbangkan 
perbedaan tingkatan untuk:           

    1) Tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan   0 50 100 50 

    2) Risiko   0 50 100 50 

  Jumlah Total         150 
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Nilai terhadap kompetensi, pelatihan, dan kepedulian=jumlah total/jumlah item yang 

dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         2.5 

                  

3.3 Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi; 5.00%         

3.3.
1 Komunikasi           

      Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan SMK3           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi penyedia jasa   0 50 100 50 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
komunikasi dengan pemasok, sub kontraktor dan pengunjung lainnya yang datang ke 
tempat kerja   0 50 100 100 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menerima, mendokumentasikan dan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar yang 
terkait   0 50 100 50 

3.3.
2 Partisipasi dan konsultasi           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan pekerja 
dalam hal:           

    1) Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian;   0 50 100 0 

    2) penyelidikan insiden;   0 50 100 0 

    3) pengembangan dan pengkajian kebijakan dan sasaran K3   N/A   

    4) Konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka;   0 50 100 0 

    5) Sebagai perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3   N/A   

  b.   
Apakah penyedia jasa telah menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan 
keterlibatannya termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3   0 50 100 50 

  c.   
Apakah penyedia jasa telah melakukan konsultasi dengan pemasok, sub kontraktor jika 
ada perubahan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan K3   0 50 100 50 

  Jumlah Total         300 
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Nilai terhadap pemenuhan komunikasi, partisipasi, dan konsultasi=jumlah total/jumlah 

item yang dinilai         37.5 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         1.88 

                  

3.4 Dokumentasi 5.00%         

      Apakah dokumentasi SMK3 telah meliputi:           

  a.   Kebijakan K3   N/A     

  b.   Sasaran K3;   0 50 100 50 

  c.   Uraian lingkup SMK3;   0 50 100 0 

  d.   Uraian unsur-unsur utama dari SMK3 dan kaitannya,   0 50 100 50 

  e.   Acuan yang terkait;   0 50 100 50 

  f.   Rekaman yang diperlukan; dan   0 50 100 0 

  g.   
Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian 
proses, dikaitkan dengan risiko K3   0 50 100 50 

  Jumlah Total         200 

      Nilai terhadap dokumentasi=jumlah total/jumlah item yang dinilai         33.3 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         1.67 

                  

3.5 Pengendalian Dokumen 5.00%         

  a.   Apakah dokumen yang diperlukan SMK3 dan pedoman SMK3 telah dikendalikan   0 50 100 50 

  b.   Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk:           

    1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan;   0 50 100 50 

    2) 
Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen 
tersebut;   0 50 100 0 

    3) 
Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi (diberi pernomoran) sehingga 
mempunyai kemampuan telusur   0 50 100 0 

    4) 
Memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di 
tempat-tempat yang digunakan;   0 50 100 50 

    5) 
Memastikan dokumen eksternal asli yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 
telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya;   0 50 100 50 
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    6) 
Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan melakukan 
identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk tujuan tertentu.   0 50 100 50 

  Jumlah Total         250 

      Nilai terhadap pengendalian dokumen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         35.7 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         1.79 

                  

3.6 Pengendalian Operasional 7.00%         

  a.   

Apakah Penyedia jasa telah menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah 
diidentifikasi, dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan pengendalian 
operasi untuk mengelola risiko K3   0 50 100 50 

  b.   Apakah penyedia jasa telah menerapkan dan memelihara:           

    1) Pengendalian operasional harus termuat dalam SMK3 organisasi penyedia jasa   0 50 100 50 

    2) Mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional;   0 50 100 0 

    3) Menentukan kriteria pengendalian operasional   N/A   

  Jumlah Total         100 

      Nilai terhadap pengendalian operasional=jumlah total/jumlah item yang dinilai         33.3 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 7%         2.33 

                  

3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat 7.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara 
prosedur pada situasi darurat   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau 
meminimalkan kerugian yang ditimbulkan   0 50 100 50 

  c.   

Apakah penyedia jasa telah melakukan perencanaan tanggap darurat dengan 
memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terkait antara lain pemadam kebakaran, 
kantor polisi, dan rumah sakit   0 50 100 50 

  d.   

Apakah penyedia jasa telah secara berkala menguji prosedur tanggap darurat dengan 
melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan, apakah masih dapat diterapkan dalam 
menanggapi situasi darurat   N/A   
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  e.   

Apakh penyedia jasa telah secara berkala mengkaji ulang dan merevisi prosedur kesiagaan 
dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan sesudah terjadinya situasi 
darurat   N/A   

  Jumlah Total         150 

      Nilai terhadap kesiagaan dan tanggap darurat=jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=niali terhadap kebijakan X 7%         3.5 

                  

4 Pemerikasaan           

4.1 Pengukuran dan pemantauan 6.00%         

  a.    
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur, meliputi:           

    1) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif   0 50 100 50 

    2) Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 penyedia jasa;   N/A   

    3) Pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan);   0 50 100 50 

    4) 
Pemantauan penyakit, insiden, (termasuk kecelakaan, hampir kena, dll), dan bukti historis 
lainnya akibat kinerja K3 yang kurang;   N/A   

    5) 
Pencatatan data, hasil pemantauan, dan pengukuran harus dapat mencukupi kebutuhan 
untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan   0 50 100 50 

  b.   Merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan   0 50 100 50 

  Jumlah Total         200 

      Nilai terhadap pemeriksaan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         50 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         3 

                  

4.2 Evaluasi kepatuhan 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar secara 
berkala dapat mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan   0 50 100 50 

  b.   
Apakah penyedia jasa telah mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang 
diikuti   0 50 100 0 

  Jumlah Total         50 



 
 

150 
 

      Nilai terhadap evaluasi kepatuhan= jumlah total/jumlah item yang dinilai         25 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         1.25 

                  

4.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan 6.00%         

4.3.
1 Penyelidikan insiden           

  a.   
Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
mencatat, menyelidiki, dan menganalisa insiden untuk:           

    1) Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;   0 50 100 50 

    2) identifikasi peluang untuk tindakan pencegahan;   0 50 100 0 

    3) Identifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan;   0 50 100 0 

    4) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan kepada pemangku kepentingan   N/A   

  b.   Apakah penyelidikan telah tepat waktu   0 50 100 0 

  c.   
Apakah identifikasi yang memerlukan tindakan perbaikan atau peluang tindakan 
pencegahan telah sesuai dengan klausul 4.3.2   0 50 100 50 

                  

4.3.
2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan pencegahan           

      

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
menentukan potensi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan dengan 
persyaratan:           

  a.   
Mengidentifikasi, memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mencegah 
risiko K3;   0 50 100 50 

  b.   
Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk 
menghindari terjadi kembali;   0 50 100 50 

  c.   Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian;   0 50 100 0 

  d.   
mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil kepada 
pemangku kepentingan; dan   N/A   

  e.   Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil   N/A   

  Jumlah Total         200 
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Nilai terhadap penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan 

pencegahan=jumlah total/jumlah item yang dinilai         25 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         1.5 

                  

4.4 Pengendalian Rekaman 5.00%         

  a.   Apakah penyedia jasa telah membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan.   0 50 100 0 

  b.   

Apakah penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk 
identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, masa simpan dan 
pemusnahan rekaman.   0 50 100 0 

  c.   Apakah rekaman dapat terbaca, teridentifikasi dan mudah diperoleh   0 50 100 0 

  Jumlah Total         0 

      Nilai terhadap pengendalian rekaman=jumlah total/jumlah item yang dinilai         0 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         0 

                  

4.5 Audit Internal 5.00%         

  a.   
Apakah penyedia jasa telah memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval 
waktu yang telah direncakan untuk:           

    1) Mengendalikan kesesuaian SMK3.   0 50 100 50 

    2) Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen   0 50 100 0 

  b.   
Apakah program audit telah direncanakan, dibuat, diterapkan, dan dipelihara oleh 
penyedia jasa   0 50 100 50 

  c.   
Apakah program audit telah didasarkan atas hasil penilaian risiko dari kegiatan penyedia 
jasa dan hasil audit sebelumnya   0 50 100 0 

  d.   Apakah prosedur audit telah dibuat, diterapkan, dan dipelihara dengan mengacu pada:           

    1) 
Tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan 
audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait; dan   0 50 100 50 

    2) Penentuan kriteria, lingkup, frekuensi, dan metode audit.   0 50 100 50 

  e.   Pelaksanaan audit harus objektif dan auditor harus memiliki integritas.   0 50 100 0 

  Jumlah Total         200 

      Nilai terhadap audit internal=jumlah total/ jumlah item yang dinilai         28.6 
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      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 5%         1.43 

                  

5 Tinjauan Manajemen 6.00%         

  a.   

Apakah pimpinan puncak telah melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval 
waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan 
keefektifan secara berkelanjutan   0 50 100 50 

  b.   
Apakah peninjauan telah memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya 
perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3   0 50 100 50 

  c.   Apakah tinjauan manajemen telah mencakup:           

    1) 
Hasil-hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan 
persyaratan lainnya;   0 50 100 50 

    2) Hasil partisipasi dan konsultasi;   0 50 100 0 

    3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran;   0 50 100 50 

    4) Kinerja K3;   0 50 100 50 

    5) Perluasan sasaran yang telah dicapai;   0 50 100 0 

    6) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;   0 50 100 50 

    7) Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;   0 50 100 0 

    8) 
Perubahan lingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peraturan, dan persyaratan 
lainnya yang terkait dengan K3; dan   0 50 100 0 

    9) Rekomendasi bagi peningkatan.   0 50 100 0 

  d.   
Apakah hasil dari tinjauan manajemen telah sesuai dengan komitmen perusahaan untuk 
peningkatan berkelanjutan.   0 50 100 50 

  e.   Apakah hasil dari tinjauan manajemen berupa keputusan untuk perbaikan:           

    1) Kinerja K3;   0 50 100 50 

    2) Kebijakan dan sasaran K3;   0 50 100 50 

    3) Sumber Daya; dan   0 50 100 100 

    4) Unsur-unsur lain dari SMK3.   0 50 100 0 

  f.   Apakah hasil tinjauan manajemen telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.   0 50 100 50 

  Jumlah Total         600 
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      Nilai terhadap tinjauan manajemen=jumlah total/jumlah item yang dinilai         35.3 

      Nilai terhadap keseluruhan=nilai terhadap kebijakan X 6%         2.12 

         

         

         

         

 
KETERANGAN: 

     

         

 
  Skor 

     

 
a. 0 = bila tidak menerpakan pedoman ini 

     

 
b. 50 = bila sudah menerapkan tetapi belum sesuai dengan pedoman ini 

     

 
c. 100 = bila sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan pedoman ini 

      




