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1. PENDAHULUAN

Prosedur K3LL ini sebagai panduan kerja kontruksi dan commissioning di 
Proyek PT. TATA WIRAUTAMA 

Tujuan utama dari Prosedur K3LL ini adalah petunjuk atau persyaratan cara 
bekerja aman dan meminimalkan resiko bahaya yang timbul. Prosedur ini 
diterapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan peralatan, 
material dan melindungi lingkungan serta mencegah terganggunya kegiatan 
kerja akibat kecelakaan atau kejadian.

2.      RUANG LINGKUP

Prosedur K3LL ini mencakup cara dan praktek kerja aman yang mengikuti 
standar umum keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan yang 
akan dilaksanakan di dalam kegiatan pembangunan Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA

3. REFERENSI

- Undang-Undang No.l, 1970; Keselamatan Kerja.

- Peraturan Pemerintah No.11, 1979; Keselamatan Kerja.

- Permenaker No.PER.05/MEN/96; Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja.

- Undang-Undang No.23,1997; Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- SHE Manual IKPT, Rev.03,2003.

- Permenaker 0l/MEN/1980; Kesehatan dan keselamatan kerja pada 

konstruksi bangunan.

- Prosedur PT. Pertamina (Persero) Pemasaran dan Niaga Tahun 2002

4.      PROSEDUR KERJA YANG AMAN

Cara bekerja yang aman diterapkan selama pembangunan Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA terdiri dari regulasi dan prosedur Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA dan Pemerintah. Cara kerja yang aman harus diterapkan dan 
dijalankan oleh semua pekerja yang terlibat di dalam pembangunan proyek 
ini sebelum pekerjaan dimulai, apabila ada penyimpangan dari prosedur 
yang telah ditetapkan harus dimintakan persetujuaannya secara tertulis ke 
Departemen K3LL PT. TATA WIRAUTAMA.

Sebagai bagian dari tugas, pengawas harus memberitahukan/menguraikan 
secara singkat prosedur pekerjaan. Setiap pekerjaan harus dilakukan secara 
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aman oleh seluruh pekerja Proyek PT. TATA WIRAUTAMA termasuk 
seluruh subkontraktor.

4.1 Alar Pelindung Diri Perorangan

Pada saat alat pelindung diri dibutuhkan untuk melakukan suatu 
pekerjaan khusus atau pada area tertentu, hal itu harus dilaksanakan atau 
dipakai. Dan tindakan disiplin akan diambil apabila pekerja melakukan 
pelanggaran tersebut.

Pelindung Kepala, seluruh personil proyek, tamu dan vendor harus 
memakai topi keselamatan, kecuali berada di dalam area kantor, di 
dalam kendaraan atau area lain yang ditentukan. Topi keselamatan harus 
sesuai dengan/memenuhi standar yang berlaku dan dilengkapi dengan 
tali dagu untuk mengamankan topi agar tidak terlepas atau terjatuh. 
Warna dari topi keselamatan yang akan digunakan oleh pekerja Proyek 
PT. TATA WIRAUTAMA dan Subkontraktornya di proyek ini adalah 
hijau, kecuali untuk petugas K3LL adalah merah, untuk karyawan 
pertamina menggunakan topi keselamatan warna putih dan untuk tamu 
menggunakan warna kuning.

Pakaian, pakaian yang pantas adalah wajib dikenakan untuk bekerja. 
Minimal celana panjang dan baju lengan pendek, jaket tahan api wajib 
dipakai pada saat melakukan pekerjaan pengelasan.

Pelindung Kaki, sepatu keselamatan (steel-toed) adalah wajib dipakai 
oleh semua pekerja apabila masuk atau berada di area kerja 
pembangunan/konstruksi. Tidak diijinkan untuk memakai sepatu kain, 
sandal dan segala jenis sepatu olah raga.

Pelindung Pendengaran, alat pelindung pendengaran disediakan dan 
dipergunakan didaerah yang ditentukan atau untuk pekerjaan yang 
bahaya kebisingannya tinggi (>85 dB).

Pelindung Pernapasan, alat pelindung pernapasan harus dipergunakan 
di lokasi di mana ada bahaya terhadap kesehatan sehubungan dengan 
timbunan debu atau uap/asap, atau bahan berbahaya lainnya.

Pelindung Jatuh , perlindungan dari bahaya jatuh dari ketinggian harus 
digunakan pada saat pekerjaan di lokasi tersebut dikenakan, seperti 
pekerjaan konstruksi yang dilakukan di atas perancah. Full bodi harness 
atau pelindung diri dari bahaya jatuh dari ketinggian harus dilengkapi 
dengan alat penahan goncangan dan 2 tali (lanyard). Untuk detailnya 
lihat item 100% Perlindungan dari Bahaya jatuh

Pelindung Tangan, sarung tangan digunakan pada saat pengangkatan 
material dan melakukan pekerjaan yang kontak langsung dengan 
material yang berputar, kemungkinan adanya bahaya yang berhubungan 
dengan suhu (panas atau dingin), permukaan kasar, korosiv, terjepit, 
adanya getaran, dan lain-lain. Sarung tangan juga harus digunakan di 
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mana adanya gerakan-gerakan tubuh yang beresiko membahayakan 
pekerja.

Pelindung Mata, seluruh pekerja, tamu, dan vendor wajib menggunakan 
alat pelindung mata (Safety Glass) kecuali di dalam gedung yang sudah 
jadi atau dalam kendaraan. Kaca mata khusus digunakan saat pekerja 
terpapar dengan benda yang berjatuhan, debu, bahan kimia, atau sinar 
yang berbahaya. Kaca mata yang digunakan harus sesuai dengan ANZI 
dan/atau dilengkapi pelindung sisi samping. Semua pekerjaan 
pengelasan harus menggunakan pelindung pengelasan yang sesuai 
dengan persyaratan.

Jaring Keselamatan, dipasang sebagai pengaman tambahan bekerja 
dengan ketinggian lebih dari 7.5 meter di atas tanah (atau disesuaikan 
pemasangannya dengan kondisi area), misal permukaan air atau 
permukaan lainnya; pada tangga, perancah, lantai sementara. Jaring 
keselamatan harus diperiksa untuk memastikan bahwa jaring tersebut 
tergantung dengan kuat untuk menahan beban agar tidak jatuh, dengan 
permukaan atau struktur di bawah. Jaring-jaring keselamatan harus 
dipasang 2,5 meter dari tepi luar permukaan tempat kerja dan harus 
dipasang dekat dengan bagian bawah tempat kerja tetapi tidak boleh 
lebih dari 7.5 meter dari permukaan tempat kerja.

Pekerjaan di Atas atau di Dekat Air

Pekerja yang bekerja di atas air atau di dekat air, dimana kemungkinan 
adanya bahaya tenggelam, harus dilengkapi dengan alat pelampung.

Sebelum dan sesudah menggunakannya, pelampung harus diperiksa 
karena kerusakan akan mengubah kekuatan dan daya apung alat tersebut. 
Pelampung yang sudah rusak tidak boleh digunakan.

Saat melakukan pekerjaan panas seperti pengelasan, pembakaran dan 
atau percikan api yang berasal dari aktivitas pekerjaan, alat pelampung 
harus terbuat dari bahan yang tahan dari bahan yang tidak tahan terhadap 
api, safety harness dengan life line harus digunakan.

4.2 Ijin Kerja

Sistem Ijin kerja adalah bentuk/bagian daripada prosedur keselamatan 
kerja yang bertujuan untuk melindungi orang dan peralatan. Di dalam 
ijin kerja tersebut jelas tercatat semua bahaya yang sudah diketahui yang 
mana sudah dipertimbangkan sebelumnya. Pengoperasian sistem ijin 
kerja yang benar mewajibkan seperti berikut :

 Ijin kerja dikeluarkan oleh K3LL proyek dan disetujui oleh Site 
Manager.

 Hanya pengawas yang ditunjuk yang dapat meminta dan menerima 
ijin kerja.
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 Semua orang harus tahu tindakan/langkah keselamatan kerja yang 
harus diambil.

 Area yang terpengaruh akibat pekerjaan tersebut harus ditetapkan 
dengan jelas.

 Waktu pelaksanaan dari pekerjaan tersebut harus dituliskan dengan 
jelas.

 Alat pelindung diri yang tepat dan peralatan keselamatan lainnya 
harus dipersiapkan dan digunakan.

 Manajemen yang baik adalah peduli dengan progres dari pekerjaan 
tersebut.

Proyek PT. TATA WIRAUTAMA dan Subkontraktor harus mematuhi 
dan menjalankan prosedur ijin kerja tersebut Tidak ada pekerjaan yang 
dapat dilaksanakan tanpa memiliki ijin kerja dari Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA

1. Pengawas Proyek PT. TATA WIRAUTAMA harus diberi 
kewenangan untuk menandatangani, meminta dan menerima ijin 
kerja.

2. Ijin kerja dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

 Masuk ke dalam ruang terbatas.

 Radiography.

 Pekerjaan panas (disekitar area existing facility).

 Penggalian/parit (disekitar area yang memiliki under ground 
facility).

 Memudahkan dan memodifikasi grating.

 Pekerjaan listrik sementara.

3. Ijin kerja akan mempertimbangkan setiap aktivitas yang berbahaya di 
mana dibutuhkan kontrol kerja yang ketat.

4. Metoda kerja dan harus dilampirkan/diserahkan ke Departemen 
K3LL Proyek PT. TATA WIRAUTAMA untuk semua ijin kerja 
yang diminta. Bila perlu dilampirkan safety assessment (JSA) form.
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5. Sebagai tambahan pekerjaan yang berhubungan dengan ijin kerja, 
prosedur metoda kerja harus diserahkan untuk pekerjaan sebagai 
berikut :

 Pengangkatan yang bent/heavy lift.

 Pengangkatan steel structure.

 Penggalian satu meter atau lebih.

 Untuk kegiatan shoring.

 Pemasangan atau pemindahan grating di structure dengan 
ketinggian lebih dari dua meter.

 Penanganan bahan berbahaya

6. Prosedur metoda kerja harus berisi:

 Pekerjaan yang akan dilakukan.

 Disiplin yang terkait dengan kegiatan tersebut.

 Alat dan Peralatan yang akan dipergunakan untuk pekerjaan 
tersebut.

 Material berbahaya / bahan kimia yang dipergunakan, dimana 
dan pada saat kapan dipergunakan.

 Gambaran langkah-langkah pekerjaan dan analisa bahayanya.



7. Semua prosedur metoda kerja harus di setujui oleh Departemen 
K3LL  PT. TATA WIRAUTAMA

4.3 Persyaratan Listrik

Semua peralatan listrik sementara yang digunakan di lokasi kerja harus 
disetujui, sesuai dengan standar internasional, peraturan pemerihtah dan 
PT. TATA WIRAUTAMA

1. Perkakas tangan elektrik harus menggunakan pembumian.

2. Seluruh kabel listrik harus diberi penutup atau dinaikan untuk 
menghindari terjadinya kerusakan dan mengurangi resiko 
tersandungnya pekerja

3. Gergaji listrik, mesin gerinda, dan perkakas lainnya harus dilengkapi 
dengan alat pelindung (guard) yang sesuai.
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4. Hanya tukang listrik yang berkwalitas yang diijinkan untuk 
memperbaiki peralatan listrik.

5. Penerangan sementara harus diberi pelindung pada bagian 
bohlamnya.

6. Panel distribusi harus dibuat dengan kondisi yang tepat dan bagian 
depan tertutup.

7. Kabel fleksibel harus diisolasi dengan bahan tahan panas, tahan 
minyak dan flame retardant rubber-sheath atau isolasi yang terbuat 
dari PVC.

8. Peralatan listrik dan perkakas tangan harus diperiksa setiap hari atau 
sebelum digunakan. Tenaga (power) listrik dan perkakas tangan 
harus diinspeksi secara formal oleh tukang listrik yang berkualitas 
sekurangnya sekali dalam sebulan, termasuk generator, mesin las, 
dan instalasi listrik lainnya.

9. Semua sirkuit dan saluran dari unit dengan beban maksimal 60 A 
tiga phase atau phase tunggal pada tegangan utama harus dilengkapi 
dengan pembumian, dengan arus tripping tidak lebih dari 30mA 
dengan waktu 0.1 detik. Untuk sirkuit dengan kelebihan beban 
maksimum 60 A tiga phase atau phase tunggal pada tegangan utama, 
dengan arus tripping tidak lebih dari 300A pembumian harus 
disediakan.

10. Saat perawatan atau instalasi pada sistem listrik sementara, lockouts 
dan tag outs harus dipasang.

11. Selama pengetesan dan comissioning pada peralatan permanen, 
prosedur lockout dan tag out harus diikuti.

12. Hanya tukang listik yang berkualitas yang diijinkan untuk 
menyambung listrik dan harus memastikan sirkuit dalam keadaan 
mati sebelum terjadi kerusakan.

13. Informasikan kepada para pekerjan yang berada disekitar lokasi 
ketika power akan di matikan, lock & tag out sebelum power 
dinyalakan, pastikan tidak ada kemungkinan bahaya di sekitar lokasi.
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14. Ketahui tegangan dan frekuensi dari sirkuit dan kapasitas sikring dan 
sirkuit breaker sebelum pekerjaan selesai dilakukan.

15. Periksa seluruh kabel pada peralatan listrik untuk memastikan 
peralatan tersebut dapat diperbaiki dan pembumian dipasang dengan 
baik.

16. Jangan menggunakan air untuk memadamkan api pada peralatan 
listrik. Matikan aliran listrik sebelum memadamkan api.

17. Masukan dan lindungi semua kabel yang tidak diberi pelindung /
isolasi.

18. Jangan bekerja dengan menggunakan alat listrik pada saat pakaian 
basah atau sebagian tubuh bersentuhan langsung dengan air.

19. Jangan menggunakan cincin, jam tangan, atau membawa sesuatu 
yang terbuat dari bahan logam seperti kunci, dan korek api pada saat 
mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan listrik.

20. Gunakan peralatan listrik yang tidak mudah terbakar, atau berpotensi 
menyebabkan ledakan pada ruang terbatas.

21. Setiap peralatan yang dapat mengakumulasi muatan listrik, harus di 
hilangkan (di grounding)

4.4 Perkakas Tangan Listrik (Hand Power Tools)

Hanya peralatan dalam kondisi layak pakai yang boleh digunakan. 
Pemenuhan kelengkapan sesuai dengan standar pabrik pembuat harus 
diikuti.

1. Periksa peralatan setiap hari untuk memastikan alat tersebut dapat 
digunakan. Peralatan yang rusak harus segera diperbaiki.

2. Gergaji listrik, gerinda, dan alat listrik portable lainnya harus 
dilengkapi dengan pelindung.
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3. Gunakan tali pada saat akan menaikan atau menurunkan hand power 
tools, tidak diijinkan menggunakan kabel dari hand power tools itu 
sendiri.

4. Letakan bentangan kabel atau selang pada tempat yang aman 
sehingga tidak mengganggu pekerja lain.

5.  Semua alat listrik portable harus dilengkapi grounding / pembumian.

6. Pegangan gerinda pada sisi samping haras ada / jangan dilepas 
(khusus untuk tipe tertentu).

7. Pada saat menggunakan peralatan tersebut, gunakan alat pelindung 
diri yang sesuai seperti:

- Jackhammer Gunakan pelindung mata tambahan.

- Tampers                             Gunakan sarung tangan, sepatu
keselamatan, pelindung telinga.

- Chipping Hammers Gunakan pelindung mata tambahan.

- Impact Wrenches Pelindung telinga

- Reamers Sarung tangan

- Explosive Powered Tools Gunakan pelindung mata tambahan.

- Grinders Pelindung telinga.

- Cutting Torches Gunakan pelindung mata tambahan.

-  Arc Welders Sarung tangan



Halaman 11 dari 50

PANDUAN PELAKSANAAN
PROYEK

No Dok  : 01/PPP
Rev        :  0
Tgl         :  01 -  4 - 2010

Peralatan Pneumatic

1. Safety check valve yang sudah disetujui/periksa harus terpasang pada 
saluran keluar manifold dari tiap-tiap jalur distribusi untuk alat 
manual pneumatik.

2. Semua sambungan pipa karet yang dipasang harus dijamin aman, 
menggunakan hose safety clip.

3. Safety clips atau tali penahan harus dipasang pada semua peralatan 
pneumatic untuk mencegah terjadinya efek pukul saat selang karet 
terlepas.

Alat Penembak paku (Powder actuated tools)

1. Alat penembak paku harus dilengkapi dengan alat pengaman untuk 
melindungi atau menahan pantulan kembali dari paku dan benda 
yang ditembakkan oleh alat tersebut

2. Untuk keperluan tersebut diatas harus dipergunakan partum 
(Cartridge) dan paku tembak (Projectile) yang sesuai.

3. Operator harus berumur paling sedikit 18 tahun atau yang terlatih.

4. Penyimpanan dan pengangkutan alat penembak paku dan partum 
harus sedemikian rupa untuk mencegah kecelakaan.

Alat-alat Bertenaga Bahan Bakar

1. Semua alat-alat yang bertenaga bahan bakar harus dimatikan pada 
saat mengisi bahan bakar.

2. Merokok dilarang selama operasi pengisian bahan bakar. Juga 
sumber penyalaan lainnya yang berdekatan, seperti pembakaran dan 
pengelasan harus dihentikan selama operasi pengisian bahan bakar 
berlangsung.
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3. Pada saat digunakan operator harus memastikan bahwa semua alat 
pelindung ada ditempatnya dan pengoperasian alat-alat tersebut 
harus mengikuti instruksi dari pabrik pembuatnya.

Mesin Gerinda

1. Peralatan pelindung diri perorangan yang seharusnya, seperti face 
shield dan goggle atau safety glass harus dipakai oleh semua orang 
yang terlibat dalam pekerjaan yang memakai gerinda.

2. Mesin yang digunakan untuk menjalankan gerinda harus dalam 
kondisi baik. Memindahkan atau menghilangkan pelindung mesin 
dan batu gerinda dilarang.

3. Batu gerinda yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis 
mesin gerinda.

4.5 Penenganan dan Penyimpanan Material

1. Semua material harus diletakan dalam keadaan tegak dan aman dari 
kemungkinan tergelinding atau tumbang (terjatuh). Gang, jalan, 
tangga darurat harus dibersihkan dari semua penghalang untuk akses 
jika terjadi keadaan darurat.

2. Penempatan material tidak menghalangi alat pemadam api.

3. Material dan peralatan tidak boleh langsung diletakan di lantai, 
perancah, landasan atau platform dalam kondisi sedemikian hingga 
melebihi daya dukung yang aman.

4. Penempatan material yang disimpan pada bangunan yang sedang 
didirikan tidak boleh melebihi 1.8 meter pada tiap pengungkit di 
dalam lantai terbuka.

5. Semua material harus didirikan tegak dan ditempatkan sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan.

6. Pada saat menagani material sarung tangan harus digunakan, di mana 
potensi atau kemungkinan adanya bahaya serpihan, suhu 
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panas/dingin, material tajam, abrasive, korosif, terjepit, getaran, dan 
lain-lain.

Secara umum sarung tangan harus dapat melindungi tangan dari bahaya-
bahaya tersebut.

Sarung tangan las harus memenuhi standar international atau SNI.

Karet, vinil, atau sarung tangan yang diberikan pada pekena harus sesuai 
dengan standar international atau SNI

Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan persyaratan tersebut 
diikuti dan sarung tangan yang digunakan sesuai dengan resiko dan 
bahaya yang mungkin terjadi.

4.6 Penggalian dan Parit

Semua pekerjaan penggalian dan pembuatan parit dan bekerja di 
dalamnya harus seijin dari Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA dan harus mengikuti prosedur Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA.

1. Sebelum memulai pekerjaan, ijin kerja penggalian harus dibuat ke 
Proyek PT. TATA WIRAUTAMA dan harus lengkap ditandatangani 
oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab terhadap area 
tersebut.

2.  Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap area tersebut harus 
ada di lokasi selama pekerjaan berlangsung. Karakter dari tanahnya 
harus dievaluasi dan dibuat sloping atau shoring sesuai dengan jenis 
dari tanahnya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus mengecek 
kondisi dari galian setiap hari atau apabila terjadi perubahan kondisi 
seperti terjadi hujan lebat untuk memastikan sistem proteksi galian 
dalam keadaan aman. Ijin kerja galian akan dihentikan dan orang-
orang yang bekerja di galian tersebut akan dipindahkan apabila 
dipandang tidak aman, dan ijin kerja galian baru akan diterbitkan 
kembali setelah kondisi aman untuk bekerja.

3. Sebelum melakukan penggalian harus dipastikan/diyakinkan dulu 
instalasi fasilitas bawah tanah yang ada seperti saluran air, kabel 
telepon, kabel listrik, pipa air, pipa minyak dll. Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA dan Client atau pihak yang terkait lainnya harus 
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dihubungi apabila dikhawatirkan ada fasilitas jalur pipa atau kabel 
ditempat penggalian. Apabila pihak yang terkait/yang punya area 
tidak dapat memastikan lokasi dari fasilitas bawah tanah tersebut, 
maka penggalian harus dilakukan dengan mempergunakan peralatan 
tangan seperti cangkul sampai dapat dipastikan/ditemukan 
keberadaan dari jalur fasilitas tersebut. Setelah itu galian dapat 
dilakukan dengan mempergunakan peralatan mesin seperti excavator 
dll.

4.  Lokasi yang telah pasti adanya fasilitas bawah tanah tersebut diberi 
tanda dapat berupa patok besi atau kayu, yang menandakan fasilitas 
apa dan berapa dalamnya. Setelah semua fasilitas bawah tanah dicek 
dan diberi tanda, surat ijin kerja untuk penggalian diajukan dan 
pekerjaan galian tidak boleh dilaksanakan sampai ijin kerja disetujui.

5. Untuk penggalian dan pembuatan parit yang memiliki kedalaman 
lebih dari 4 meter, sistem pendukung harus direncanakan dan 
disiapkan oleh engineer yang berpengalaman. Shoring, bracing, atau 
tiang penyokong harus sesering mungkin diinspeksi oleh orang yang 
bertanggung jawab untuk pekerjaan tersebut dan kalau ada yang 
rusak atau berubah harus segera diperbaiki.

6. Material harus diletakkan/ditempatkan 1 meter atau lebih dari pinggir 
galian atau parit. Ben penghalang untuk mencegah material jatuh 
kedalam galian.

7. Untuk parit yang kedalamannya 1 meter atau lebih harus dibuat 
Shore/landai dengan sudut paling tidak 45 derajat atau dibuat 
bertingkat dengan jarak 1 meter.

8. Orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut harus 
melakukan inspeksi harian terhadap kondisi galian atau parit. Jika 
didalam lobang galian atau parit didapatkan adanya air tanah, 
gas/udara mengandung racun, dan atau kemungkinan runtuh, maka 
semua kegiatan yang berada di dalam galian harus secepatnya 
dihentikan sampai tindakan perbaikan dilaksanakan.

9. Apabila di dekat galian atau parit ada kendaraan atau peralatan 
beropersi, maka sisi dari galian harus di shoring diberi 
penahan/penguat yang secukupnya untuk menahan gaya dorong/ 
beban getaran dari beban diatasnya. Pada tepi galian harus dipasang 
stop log atau diberi barikade yang kuat/hard barricade (seperti 
guardrail) dan dipasang tanda/rambu peringatan disetiap tepi galian.

10. Pada saat malam hari setiap galian terbuka, tumpukan material, 
peralatan, dll, yang berada di dekat atau di jalan raya atau lalulintas 
orang (walkway) harus diberi lampu peringatan (warning light) yang 
cukup.
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11. Material yang digunakan untuk shoring, sheeting, atau bracing harus 
dalam kondisi yang baik. Kayunya harus bagus, tidak berlubang atau 
ada mata kayunya, dan ukurannya cukup.

12. Jalan yang aman harus disediakan di dalam galian dengan lebar        
1 meter, dapat terbuat dari tangga (ladder, stair) atau jalan yang 
landai (ramp).

13. Tangga harus disediakan didalam galian dan diletakkan di sisi 
pinggir dan jarak dari lokasi kerja tidak melebihi 7,5 meter. Ujung 
tangga harus berada 1 meter di atas permukaan atau bibir galian atau 
lubang.

14. Tempat jalan (walkway) atau jembatan (bridge) dengan guardrail 
yang sesuai standar harus disediakan untuk orang atau peralatan yang 
akan melintas atau menyeberang di atasnya.

15. Tidak diijinkan/diperbolehkan orang berada di bawah beban yang 
sedang diangkat baik oleh power shovel, derrick, atau hoist. Tidak 
diijinkan/diperbolehkan orang menumpang/naik di dalam 
kendaraan/peralatan tersebut, kecuali kendaraan/peralatan tersebut 
dilengkapi dengan kabin penumpang. Tidak boleh ada orang di dekat 
kendaraan/peralatan pada saat sedang memuat atau membongkar 
muatan.

16. Tindakan pencegahan khusus harus diambil di dalam kegiatan 
sloping atau shoring, di mana sisa material maupun material yang 
akan dipakai untuk galian, yang diletakkan dipinggir galian tidak 
sampai jatuh ke dalam galian atau menimpa orang yang sedang 
bekerja di bawahnya.

17. Untuk galian dibawah level daripada base footing dari pondasi atau 
retaining wall tidak diperbolehkan, terkecuali dindingnya diberi 
penyanggah/penopang dan dilakukan tindakan pencegahan lain untuk 
menguatkan kestabilan dari dinding galian.

18. Apabila ada ditemukan bahan kimia atau benda yang berbahaya atau 
lainnya seperti cairan, bau yang tidak biasa, sampah, artifact, kabel, 
pipa, dll, maka semua kegiatan pekerjaan harus dihentikan dan 
segera lapor ke pengawas Proyek PT. TATA WIRAUTAMA yang 
bertanggung jawab untuk pekerjaan tersebut

4.7 CranefDerek

1.   Semua crane harus bersertifikat dan memiliki laporan pengujian dari 
pihak yang terkait seperti DEPNAKER atau MIGAS dan juga harus 
dilengkapi dengan dokumen dari pabrik pembuat. Semua dokumen 
tersebut harus diserahkan ke Departemen K3LL PT. TATA 
WIRAUTAMA sebagai bahan inspeksi peralatan sebelum alat 
tersebut dibawa ke lapangan (dokumentasi lapangan).
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2.  Crane tidak boleh dibawa ke lapangan sebelum semua dokumen yang 
tersebut di atas dan Surat Ijin Operator (SIO) diperiksa dan 
dinyatakan diterima oleh Departemen K3LL PT. TATA 
WIRAUTAMA.

3. Rute perjalanan crane harus dikoordinasikan dengan pihak Client
dan Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA sebelum 
dilaksanakan, untuk menghindari dan mengantisipasi beberapa hal 
seperti fasilitas yang berada di atas seperti kabel listrik, kabel telepon 
dan structur yang melintang di atas, fasilitas bawah tanah, galian, dll.

4.7.1 Operator

1.  Semua pengemudi dan operator crane termasuk truck crane 
harus bersertifikat (SIO) yang masih berlaku sesuai dengan 
kapasitas dan jenis alat angkatnya dan berpengalaman.

2. Subkontraktor harus mengirimkan daftar operator crane 
termasuk klasifikasinya dan fotocopy SIO nya, selain itu 
menunjukkan SIO aslinya ke Departemen K3LL PT. TATA 
WIRAUTAMA.

3. Operator hanya diijinkan untuk mengoperasikan crane sesuai 
dengan SIO yang dimilikinya dan crane yang didaftarkan 
untuk operator tersebut.

4. Hanya orang yang telah memiliki surat ijin mengemudi 
Indonesia yang masih berlaku sesuai dengan kelas 
kendaraannya, yang diijinkan untuk memindahkan mobile 
crane dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

5. Operator harus mengerti/paham dan mengikuti standard 
lifting hand signal.

6. Operator hanya boleh mengikuti perintah (sinyal) dari satu 
orang saja. Apabila terjadi situasi keadaan darurat 
(emergency), perintah (sinyal) "STOP" dapat diberikan oleh 
siapa saja.

7. Operator secara fisik dan mental harus sehat. Dan apabila 
operator terlihat tanda-tanda sakit atau tidak sehat harus 
segera dipindahkan atau diganti.

8. Setiap saat operator harus mengikuti aturan/regulasi dari 
pabrik pembuat (factories regulations).

4.7.2 Rigger

1. Rigger bertanggung jawab untuk mengikatkan barang/beban 
dengan benar untuk diangkat dan memberikan perintah/aba-
aba tangan (hand signal) dengan benar kepada operator 
crane.
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2.  Rigger harus berpengalaman (qualified rigger trained) dalam 
memberikan perintah/aba-aba tangan standar (standard hand 
signal) dan juga mempunyai pengetahuan umum tentang 
crane yang dipandunya.

3. Hanya perintah/aba-aba tangan standar (standard hand signal) 
yang diijinkan/diperbolehkan untuk digunakan.

4. Hanya rigger yang diberi wewenang untuk memberikan 
perintah/aba-aba kepada operator crane. Untuk suatu 
pengangkatan yang sulit rigger diijinkan untuk memakai 
asisten/pembantu. Asisten/pembantu harus memberikan aba-
aba atau berkomunikasi hanya dengan rigger tidak boleh 
langsung kepada operator crane. Jadi operator crane tetap 
hanya melihat dan berkomunikasi dengan rigger.

5. Bagaimanapun juga pengangkatan barang/beban yang akan 
melewati atau berada di atas orang tidak diperbolehkan. 
Tetapi jika hal tersebut harus dilakukan, maka area operasi 
crane harus diberi pembatos/barricade atau ditempatkan 
petugas sebagai watchmen untuk mencegah orang masuk ke 
area operasi crane. Apabila tab pembatas/barricade tidak 
dapat dipasang karena kondisinya tidak memungkinkan, 
maka rigger dapat mempergunakan peluit atau horn untuk 
memperingati orang yang bekerja disekitar area operasi 
sebelum barang/beban diangkat.

4.7.3 Perawatan dan Inspeksi Crane

1. Crane tidak diijinkan untuk dioperasikan di proyek sebelum 
dilakukan inspeksi oleh Departemen K3LL PT. TATA 
WIRAUTAMA dan pihak terkait lainya.

2. Apabila ada perbaikan yang mempergunakan pengelasan 
pada steel member di boom, frame, atau bagian lainnya 
daripada crane, maka penjelasan tersebut harus diinspeksi 
oleh welding inspector yang qualified/bersertifikat dan 
setelah itu harus dilakukan load test kembali terhadap crane
tersebut sebelum mendapatkan ijin untuk beroperasi kembali.

3. Operator wajib melaksanakan tes operasi secara harian pada 
kondisi tanpa beban pada semua limit switch dan fungsi 
lainnya secara keseluruhan, sebelum mengoperasikan alat 
angkatnya dan hasil tes dicatatkan di dalam log book 
operator.

4. Operator atau orang yang ditunjuk dan cakap untuk 
melakukan inspeksi wajib melaksanakan inspeksi mingguan 
terhadap crane dan hasil inspeksi dicatatkan pada buku crane 
register. Crane registers harus disimpan oleh petugas yang 
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ditunjuk oleh subkontraktor dan harus ada/tersedia apabila 
diinspeksi. Gagal merawat crane register dengan benar dapat 
berakibat penyetopan pengoperasian crane.

5. Semua kegiatan dan pembongkaran crane harus dilakukan di 
bawah pengawasan orang yang berkompeten dan qualified.

4.7.4 Safe loads/Beban Aman

1. Semua crane harus dilengkapi dengan boom angle indicator, 
load chart dan perlengkapan wajib lainnya di tempat yang 
mudah dilihat dalam kabin operator. Semua berat beban harus 
diketahui sebelum diangkat. Load chart akan dipergunakan 
pada setiap pengangkatan untuk menentukan radius dan 
kapasitas dan harus dalam bahasa yang dimengerti oleh 
operator. Menentukan beban maksimum tanpa ada load chart
atau dengan tipping harus dihentikan. Tipping untuk 
menentukan kapasitas tidak diijinkan.

2. Pengangkatan beban harus dilakukan dengan pelan. Sentakan 
dapat menyebabkan beban kejut yang dapat menyebabkan 
boom atau tali baja rusak. Bilamana pengangkatang 
mendekati beban maksimum atau kondisi kepadatan tanah 
diragukan, beban diangkat beberapa inch dari tanah dan 
diperiksa kestabilannya.

3. Beban tidak boleh diangkat dengan menyamping. Beban dari 
samping boom mengakibatkan crane kelebihan beban.

4. Pergerakan boom memutar harus dilakukan dengan pelan. 
Gerakan memutar yang cepat mengakibatkan radiur 
pengoperasian aman melampaui batas dan menyebabkan 
beban lebih dan kerusakan struktur atau objek.

5. Area bebas selebar 0,6 meter harus diperhatikan diantara, 
badan crane, counter weight atau bagian crane lainnya yang 
berputar dengan struktur atau peralatan atau material, juga 
mencegah supaya orang tidak terjepit pada saat counter 
weight berputar. Radiur putar crane harus dibaricade

6. Semua outrigger harus dibuka maksimum dan dikunci saat 
pengoperasian. Semua bantalan outrigger harus pada kondisi 
yang baik dan dipasang landasan.

Jarak Minimum Listrik (minimum electrical Clearance)

Pengoperasian peralatan yang dekat dengan jalur tegangan tinggi 
seperti dibawah ini harus dilarang

Jarak dari jalur tegangan tinggi
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Voltage Jarak minimum (m)

< 50.000 3

> 50.000         = < 75.000 3,5

> 75.000          = < 125.000 4

> 125.000        = < 175.000 4,5

>175.000         = < 250.000 5

> 250.000         = < 370.000 6,5

> 370.000         = < 550.000 8

Jarak diatas berlaku untuk semua arah, vertikal atau horizontal. 
Jarak berdasarkan kondisi peralatan ketika sedang beroperasi 
atau jarak pergerakan, bukan berdasar pada saat pengaturan 
posisi peralatan.

Peralatan khusus harus digunakan untuk membatasi pergerakan 
boom kran, jika kran akan ditempatkan dimana boom dapat 
mencapai jarak diatas.

4.8 Kendaraan Bermotor dan Alat Berat

1. Semua pengemudi kendaraan bermotor dan operator alat berat harus 
memiliki Surat ijin yang berlaku sesuai dengan kelasnya (Surat Ijin 
Operator).

2. Semua sarana angkut yang digunakan harus dalam kondisi layak 
pakai dengan dilengkapi hasil uji layak pakai dan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.

3. Pada saat parkir, semua kendaraan harus dalam keadaan direm. 
Kendaraan/alat berat yang diparkir pada kondisi jalan menurun harus 
memiliki roda pengunci.

4. Tidak ada pekerja yang diijinkan untuk berada pada bagian belakang 
pick up, truk, atau disemua bagian alat berat kecuali pada tempat 
duduk yang tepat yang telah disediakan.

5. Tidak ada pekerja yang diijinkan untuk beristirahat atau duduk di 
bawah kendaraan atau alat berat.

6. Tidak ada pekerja yang diijinkan untuk beristirahat didepan atau di 
samping roda, keranjang, rolles, atau di manapun di sekitar alat berat

7. Pada saat pekerjaan perbaikan, semua alat hidrolik harus diblok 
dengan aman.

8. Semua niesin dari kendaraan dan alat berat harus dimatikan saat 
pengisian bahan bakar dilakukan.
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9. Posisi kendaraan atau alat berat tidak boleh menghalangi jalur untuk 
keadaan darurat.

10. Berat beban dari kendaraan tidak boleh melebihi batas aman dari 
kendaraan dan tidak melebihi batas dari kendaraan tersebut hingga 
berbahaya bagi orang yang berada di sekitar.

4.9 Tangga

Semua jenis dari tangga dapat digunakan oleh pekerja. Tidak diijinkan 
menggunakan tangga sebagai akses untuk bekerja.

1. Tangga yang dibuat harus aman, dari bahan yang kuat, dan anti 
slip/tergelincir.

2. Tangga  yang  rusak   harus   diperbaiki   dan   harus   diberi   tanda   
"JANGAN DIGUNAKAN".

3. Tangga tidak boleh disambung.

4. Seluruh tangga (termasuk anak tangga) harus diikat, untuk mencegah 
terlepas atau meluncur.

5. Tangga tidak boleh ditempatkan pada objek bergerak.

6. Landasan dari tangga harus diatur ke jarak aman terhadap posisi 
vertikal kira-kira satu sampai empat kali jangkauan kerja tangga.

7. Tangga digunakan untuk akses ke lantai atau platform harus 
dilebihkan 1 meter dari lantai atau platform tersebut.

8. Bagian atas dan bawah dari tangga harus bebas dari material, sampah
dan kabel listrik.

9. Tangga yang digunakan untuk jalan keluar masuk harus diberi 
penghalang untuk mencegah orang, peralatan yang bergerak atau 
penanganan material mengenai tangga tersebut.

10. Pada saat menaiki dan menuruni tangga, pekerja harus menggunakan 
full body harness.

11. Pekerja harus memastikan bahwa sepatu yang digunakan bebas dari 
lumpur, pelumas atau benda-benda lain yang dapat menyebabkan 
pekerja tergelincir atau terjatuh.

12. Pada saat menaiki tangga, pekerja tidak diijinkan untuk membawa 
barang. Gunakan tali untuk menarik material ke atas.

13. Dekatkan tangga pada objek yang akan dikerjakan.

14. Stepladders harus terbuka penuh.

15. Pekerja yang tidak berkepentingan dilarang untuk berdiri pada anak 
tangga.
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16. Tidak diijinkan untuk menggunakan tangga dari logam pada saat 
bekerja pada peralatan listrik yang sedang energize.

17. Turun naik tangga harus bergantian

4.10 Scaffolding / Perancah

Scaffolding harus diperiksa oleh IKPT SHE Department.

1. Hanya personel yang berkompeten dan disutujui yang diberi ijin 
untuk mendirikan, membongkar dan mengubah scaffolding.

2. Personal yang tidak diberi wewenang tidak diijinkan untuk 
memindahkan atau mengubah scaffolding. Jika kedapatan melakukan 
hal tersebut, personel yang bersangkutan akan dikeluarkan dari 
proyek.

3. Semua scaffolding harus didirikan dan dipelihara sesuai dengan 
peraturan dan standar scaffolding.

4. Sebelum digunakan, scaffolding harus diperiksa oleh scaffolder 
inspector dan diberi scaffolding tog/tanda pada tempat yang mudah 
dilihat. Scaffolding tag digunakan untuk mengidentifikasikan 
kondisi, persyaratan khusus, dan atau kemungkinan bahaya dari 
scaffolding tersebut.

5. Semua scaffolding harus diperiksa setiap minggu oleh orang yang 
ditunjuk, yang akan menandatangani scaffolding tag setelah 
scaffolding tersebut diperiksa.

6. Setiap scaffolding yang terbuat dari logam dengan tinggi lebih dari 
45 meter dan scaffolding jenis lain dengan tinggi lebih dari 15 meter 
harus didisain oleh engineer yang sudah professional.

7. Guardrails, mid rails dan toe boards harus dipasang pada semua 
bagian yang terbuka pada scaffolding dengan tinggi lebih dari 2 
meter.

8. Tebal papan scaffolding minimal 25 mm atau 38 mm untuk lebar 225 
mm (berdasarkan tipe dan pengaturan jarak balok/tiang).

9. Papan scaffolding harus diikat dengan kawat, atau paku harus 
diperpanjang melebihi ujung suport setidaknya 50mm, tapi tidak 
lebih dari 4 kali ketebalan papan.

10. Platforms scaffolding harus terdiri dari 3 papan; tidak ada pekerja 
yang diijinkan untuk bekerja pada platform yang hanya terdiri dari 1 
papan.

11. Sebelum digunakan papan scaffolding harus diperiksa secara visual. 
Jika terdapat kerusakan pada papan, papan harus segera diganti.

12. Setiap scaffolding harus dilengkapi dengan akses tangga. Tidak 
diijinkan untuk menaiki scaffolding dari bagian luar scaffolding. 
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Scaffolding 3 frame atau dengan tinggi lebih dari 6 meter harus 
dibuatkan platform untuk istirahat.

13. Scaffolding harus diletakan pada landasan yang kuat dan stabil.

14. Scaffolding harus diikat pada bagunan atau struktur pada tiap tingkat 
kedua.

15. Jangan memberikan beban berlebihan pada scaffolding. Bawa 
material yang sekiranya diperlukan. Beban scaffolding tidak boleh 
melebihi kapasitas scaffolding tersebut.

16. ScaffoIding harus dilengkapi dengan base plat.

17. Semua scaffolding atau platform harus dilengkapi dengan safety line 
yang berdiri sendiri. Para pekerja harus mengkaitkan full body 
harness yang digunakan pada life line tersebut.

18. Barrel, kotak, tong kecil atau benda apapun yang tidak stabil tidak 
diijinkan untuk dijadikan support dari scaffolding.

19. Jika pekerjaan dilakukan di bawah scaffolding atau di sekitar 
scaffolding, jala kesalamatan harus dipasang pada sisi atau bawah 
scaffolding tersebut.

20. Pelindung pada bagian atas diperlukan jika kemungkinan pekerja 
terpapar bahaya pada bagian atas.

21. Tinggi dari tower scaffolding tidak boleh lebih dari 3.5 kali dimensi 
scaffolding, harus menggunakan base plat, dan ditempatkan pada 
landasan yang solid/stabil.

4.10.1 Mobile Scaffold/Scaffolding yang dapat berpindah

1. Berat dari mobile scaffold tidak boleh melebihi tiga kali dari 
dimensi minimal.

2. Papan kerja scaffolding harus dipasang dengan penuh dan 
diikat dengan kawat atau dipaku agar tidak mudah bergerak.

3. Mobile scaffolds hanya boleh digunakan pada permukaan 
yang padat.

4. Pada saat mobile scaffolding tidak bergerak/berpindah, roda 
harus dikunci.

5. Awasi pada saat mobile scaffold akan bergerak atau 
berpindah. Pastikan rule bebas dari hambatan, lubang atau 
hambatan pada bagian atas.

6. Pindahkan dan pastikan semua material dan peralatan 
sebelum memindahkan mobile scaffold.
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7. Tidak ada pekerja yang diijinkan berada pada mobile 
scqffold/menaiki mobile scaffold pada saat mobile scaffold 
tersebut dipindahkan.

4.11 Barricades dan Pita Penghalang

Barricades digunakan pada sekeliling galian, lantai yang terbuka, 
bagian samping dinding atau atap, dan dan jenis pekerjaan lain.

Dua kategori dari pemakaian baricade:

1. Peringatan

Merah & Putih/Kuning & Hitam

Baricade ini berfungsi untuk memberitahu/memperingatkan pada 
pekerja bahwa di area tersebut terdapat kemungkinan adanya 
bahaya.

2. Perlindungan

Contohnya adalah barricade yang dibuat dengan menggunakan 
bahan yang padat, seperti logam atau kayu.

Baricade tidak hanya memperingatkan adanya kemungkinan bahaya, 
tetapi memberikan perlindungan secara fisik.

Penghalang tersebut harus dibuat dan dipasang dengan benar 
(tegak/tidak miring dan tinggi sesuai) sehingga tujuan dari 
pemasangan penghalang tersebut dapat terpenuhi yaitu menghindari 
pekerja dari bahaya.

4.12 Pemasangan Pipa dan Baja

Sebelum pemasangan baja, Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA dan subkontraktor harus melaksanakan survey untuk 
memastikan kondisi dilokasi untuk menentukan kemungkinan 
bahaya yang ada dan mengetahui jenis pengaman yang harus 
dipasang/diinstall.

Pada saat bekerja diketinggian harus mengikuti aturan dan prosedur 
Perlindungan Terhadap Bahaya Jatuh.

4.12.1 Mobile Scaffold/Scaffolding yang dapat berpindah

1. Lantai kerja pada semua bangunan harus padat kecuali 
pada permukaan yang digunakan untuk akses.

2. Harus terdapat lantai / landasan yang kuat dan kokoh 
disetiap dua lantai atau delapan meter, atau pada tempat 
yang lebih pendek yang berada di bawah dan langsung 
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dari tiap tiap bagian beam dimana telah dibaut atau dilas 
kecuali ketika mengumpulkan dan menyusun papan lantai 
untuk kebutuhan sementara di lantai paling bawah, dalam 
persiapan untuk pemindahan seperti papan untuk 
pekerjaan lantai diatasnya.

Pekerja harus memindahkan papan secara berurutan, 
sehingga pekerja bekerja pada lantai tertutup. Pada saat 
bekerja, pekerja harus menggunakan ./w// body harness 
yang dilengkapi dengan safety line.

3. Pada bangunan atau struktur yang tidak dapat dipasang 
lantai sementara dan menggunakan scaffolding, pekerja 
harus menggunakan full body homes lengkap dengan 
lanyard dan hook. Pada lokasi tersebut, jika 
memungkinkan jala keselamatan sebaiknya dipasang 
untuk keamanan. Keputusan pemasangan jala 
keselamatan (safety net) dibuat oleh Manajemen Proyek 
PT. TATA WIRAUTAMA SHE Dept.

4. Setelah lantai kerja dibuat, safety line setengah inci yang 
terbuat dari wire rope atau yang sejenisnya harus 
dipasang mengelilingi batas luar dari lantai kerja. Safety 
line ini harus dipasang dengan kuat hingga dapat 
menahan beban seberat 90 kgf. Alternatif lain, pagar 
pengaman dapat disusun dengan kekuatan menahan 
beban sampai 50 kgf.

5. Safety line harus dipasang melebihi batas dari kolom.

6. Lantai kerja yang dipasang harus terbuat dari kayu padat 
pada seluruh permukaan kecuali bagian untuk akses. 
Papan harus dapat menahan beban kerja dan terpasang 
rapat.

7. Jika menggunakan bahan logam untuk mengganti kayu, 
harus dipastikan dipasang dengan kuat dan diyakinkan 
lantai kerja tersebut tidak akan bergeser.

8. Semua lantai yang terbuka, baik permanent atau 
sementara harus ditutup dengan papan atau diberi 
fearricade/penghalang.

9. Jika papan dibuka untuk keperluan pekerjaan, bagian 
yang terbuka harus dijaga sebagai pengganti dari papan 
tersebut

4.12.2 Pemasangan Baut, Penyetelan, Pengeboran, Pelebaran, 
dan Plumbing-up 

Persyaratan Umum
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Wadah harus disediakan untuk menempatkan atau 
menyimpan baut dan pasak yang digunakan.

a. Air Tools (Peralatan yang menggunakan tekanan udara)

Selang udara yang digunakan harus dijamin aman. 

b.   Pemasangan Baut

1. Baut, mur, washers, dan pasak tidak boleh dilempar. 
Peralatan tersebut harus di letakan pada keranjang 
atau wadah. Dan pada saat menurunkan, harus 
menggunakan tali.

2. Kunci yang digunakan harus diikat dengan tali, untuk 
mencegahnya terjatuh kekunci tersebut dan mengenai 
pekerja lain.

c. Plumbing-up (Mendirikan)

1. Pengkait dan pengikat yang digunakan untuk 
plumbing up harus dipasang dengan aman.

2. Pekerjaan plumbing up tidak diijinkan sebelum 
pengawas memberikan ijin.

d. Connecting

1. Apabila pemasangan baja (beam) dilakukan secara 
bersamaan, pemberi aba-aba hanya dilakukan oleh 
satu orang. Tidak ada orang yang diijinkan untuk 
berada dilokasi sekitar pemasangan baja (beam) 
tersebut. Pastikan baja (beam) tidak mengalami 
benturan pada tiang yang diangkat.

2. Apabila dilakukan dengan berpasangan, satu orang 
harus memasang baut terlebih dahulu sebelum yang 
lain memasangnya di sisi yang lain. Dan hanya satu 
sisi yang dikencangkan bautnya.

3. Jika pemasangan rangka harus berpindah tempat, 
lakukan dengan cara merangkak. Gunakan fall body 
harness.

4. Rangka baja harus terpasang dengan aman, minimum 
2 baut harus terpasang di setiap sisinya.

5. Ketika mengatur posisi tiang, sebelum penyangga 
dilepas, pasang tali penahan, setelah itu kencangkan 
mur dan anchor.

6. Ikatkan tali pada pengait agar pada saat melepas tidak 
perlu lagi untuk memanjat.
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7. Rangka baja tidak boleh dilepas sebelum 2 baut 
terpasang dengan sempurna. Drift pin tidak boleh 
dilepas.

e. Struktur

1. Setiap bagian komponen yang mencapai berat 500 kg 
harus ditandai dengan jelas.

2. Pekerja harus menginformasikan urutan kerja 
(pemasangan) kepada pengawas sebelum setiap tahap 
dimulai.

3. Apabila lantai atau jala keselamatan mengganggu 
proses pemasangan rangka baja (beam), penggunaan 
full body harness yang dilengkapi dengan lanyard dan 
life line harus digunakan.

4. Landasan yang kuat terbuat dari papan dengan 
ketebalan 38 mm atau material lain dengan kekuatan 
yang sama, harus dipasang setiap dua tingkat atau 8 
meter, apabila kurang, dipasang di bawah tiang 
tempat orang bekerja.

5. Selama pekerjaan konstruksi, tangga harus disiapkan. 
Apabila tidak ada atau kurang, gunakan scaffolding 
pipa.

6. Setiap tangga atau pengaman harus diberi pegangan 
dengan ketinggian 1.1 meter.

7. Semua rangka baja harus terlindung dari bahaya jatuh 
misalnya jika ada beban yang disebabkan oleh angin 
dengan memasang penguat diagonal.

8. Dilarang merusak, memotong, atau melubangi fisik 
penahan beban rangka.

9. Baut pada semua bagian permanent harus segera 
dipasang dan dilas, termasuk penghubung permanent.

10. Sarana akses vertikal, bila memungkinkan harus 
dipasang, jika tidak dapat dipasang, tangga 
permanent harus segera dipasang.

11. Sarana akses horizontal sepanjang rangka baja (beam) 
harus dilengkapi untuk keperluan berbagai macam 
keperluan pekerjaan, termasuk menetapkan handrail 
dan life line untuk mengkaitkan full body harness dan 
menyediakan scaffolding di bawah sambungan rangka 
baja (beam) sebagai landasan kerja saat pemasangan.

12. Apabila scaffolding digunakan, harus dilengkapi 
dengan landasan kerja selebar 3 papan.
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13. Apabila tangga atau tangga permanent tidak tersedia 
untuk ke tempat landasan kerja, pekerja harus 
menggunakan man basket.

14. Semua pekerjaan pemasangan rangka baja (beam) 
yang bekerja di ketinggian harus dilengkapi dengan 
kantong dan tali pinggang untuk menyimpan
peralatan atau mur dan baut supaya tidak terjatuh dan 
mengenai pekerja di bawahnya.

4.13. Pengelasan dan Pembakaran

Pekerjaan pengelasan dan pembakaran memiliki potensi terjadinya 
luka/injury pada pekerja dan kebakaran. Pada saat melakukan 
pekerjaan tersebut, ikuti tindakan pencegahan dibawah ini :

1. Pastikan surat ijin kerja telah dibuat dan persyaratan keselamatan 
kerja telah di ikuti.

2. Sebelum memulai pengelasan atau pembakaran, pastikan 
percikan dari pekerjaan tersebut tidak mengenai pekerja lain atau 
mengenai bahan yang mudah terbakar.

3. Laporkan pada pengawas, jika ada pekerja yang tidak 
menggunakan alat pengaman pada saat pekerjaan tersebut 
dilakukan.

4. Tidak diijinkan untuk melakukan pekerjaan pengelasan atau
pembakaran pada lokasi yang berbahaya kecuali ada ijin dari 
orang yang berwenang dan bertanggung jawab pada lokasi 
tersebut.

5. Periksa dan pastikan bahwa alat pemadam api dapat digunakan.

6. Setiap pekerja bertanggung jawab untuk menjaga semua alat 
yang digunakan dan memastikan bahwa alat tersebut dalam 
kondisi baik.

7. Letakan dengan benar kabel las, kabel oxy/acetylene pada saat 
meletakannya di lantai, tangga atau landasan lainnya. Setiap 
pekerja brtanggung jawab untuk untuk memastikan bahwa 
peraturan keselamatan diterapkan.

8. Jangan melakukan pengelasan atau pembakaran pada drum, 
tangki, pipa atau sistem lain yang berisi bahan yang mudah 
terbakar atau produk lain yang tidak diketahui tanpa persetujuan 
dari pengawas yang bertanggung jawab terhadap lokasi tersebut. 
Modifikasi pada tangki, pipa atau sistem lain yang memiliki 
bahan yang mudah terbakar di dalamnya. Lakukan pemotongan 
dingin untuk kondisi tersebut.
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4.13.1 Pengelasan

1. Welders (tukang las) harus menggunakan alat pelindung 
diri sesuai dengan persyaratan pada pekerjaan pengelasan:

- Pelindung wajah dan pelindung mata yang sesuai.

- Sarung tangan khusus untuk pengelasan.

- Baju lengan panjang atau overall tahan panas.

2. Seluruh pengelasan harus menggunakan pelindung wajah 
(welding hoods).

3. Gunakan pelindung mata yang disetujui.

4. Pada saat pekerjaan arch welding dilakukan dekat dengan 
pekerja lain, pekerjaan tersebut harus di protect agar tidak 
mengenai pekerja lain di sekitarnya.

5. Mesin las harus diberi pembumian, pada saat membawa 
peralatan las, kawat, stang las harus dalam keadaan 
terpisah, dan tenaga harus dalam keadaan mati.

6. Gunakan penyambung kabel sesuai dengan standard dan 
ketentuan yang telah ditetapkan.

7. Kabel harus di periksa sesering mungkin untuk 
memastikan tidak ada kabel yang rusak. Kabel yang rusak 
harus segara diganti atau diperbaiki.

4.13.2 Penggunaan Gas dan Peralatan Cilinder

1. Jangan menggunakan korek api untuk menyalakan torch. 
Gunakan pematik khusus (sparks igniter') untuk 
menyalakan torch.

2. Gunakan sarung tangan yang sesuai dengan standar.

3. Gunakan kunci inggris/kunci T (special wrench) untuk 
mengencangkan hose connector. Kunci inggris/kunci T 
(special wrench) harus diletakan di kepala silinder gas 
agar saat dibutuhkan dapat langsung digunakan.

4. Selang harus dilengkapi dengan tanda warna sesuai 
dengan gas yang digunakan dan ketentuan intermasional, 
dalam kondisi bagus, disambung dengan pipa karet yang 
ikat dengan klip permanent.

5. Pada saat pemotongan dan pengelasan, harus 
menggunakan kaca mata yang sesuai dengan standar 
(safety goggle). Tidak diijinkan untuk menggunakan 
kacamata hitam atau kacamata berwarna.
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6. Silinder gas tidak boleh dimasukan dalam ruang kerja 
terbatas. Pada saat jam makan atau waktu istirahat, selang 
dan peralatan lainnya harus dikeluarkan dari ruang kerja 
terbatas.

7. Seluruh silinder gas yang mudah terbakar harus 
menggunakan flash back arrester yang dipasang pada alat 
pengukur silinder gas tersebut.

8. Silinder gas harus diletakan pada tempat yang stabil dan 
tidak mudah jatuh, dan posisi ke atas (tidak terbalik). 
Gunakan kereta dorong khusus silinder gas sebagai salah 
satu metode penempatan silinder gas.

9. Sediakan dan gunakan semprotan air sabun untuk 
melakukan pengecekan adanya kebocoran pada silinder 
gas tersebut.

4.13.3 Penempatan dan Penanganan Silinder (compressed Gas)

1. Persyaratan Compressed gas cylinder dilokasi kerja. 
Silinders harus:

 Dalam kondisi bagus dan tidak korosiv.

 Dilengkapi dengan kode wama.

 Teridentifikasi

 Dilengkapi dengan sertifikat yang masih berlaku (Bila 
diperlukan).

2. Silinder harus memiliki sarung pelindung klep.

3. Silinder harus ditempatkan pada posisi tegak lurus, tidak 
terbalik, dan tidak mudah jatuh.

4. Jarak penempatan antara botol oksigen dan botol 
acetylene harus terpisah 6 meter, dan harus diberi 
penghalang 1.6 meter dan dilengkapi dengan alat 
pemadam api.

5. Flash back arrestor harus dilengkapi pada torch dan 
antara selang dan pengukur (gauge).

4.13.4 Ventilasi dan Proteksi

1. Pada saat melakukan pengelasan, pembakaran, 
pemotongan, atau pekerjaan apapun di dalam ruang kerja 
terbatas, harus dilengkapi dengan blower atau exhause 
ventilation untuk menurunkan konsentrasi atau asap yang 
ada di dalam ruang terbatas tersebut.
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2. Jika ventilasi yang ada masih kurang, pekerja harus 
menggunakan alat pernafasan. Sebelum bekerja dan 
menggunakan alat tersebut, pekerja harus mengikuti 
pelatihan.

3. Jika saat melakukan pekerjaan pengelasan, pemotongan 
atau pemanasan menggunakan logam dengan bahan 
berbahaya seperti seng, cadmium, atau chromium, alat 
pelindung pernafasan yang sesuai harus digunakan.

4.14 Abrasive Blasting

Instruksi keselamatan kerja untuk pekerjaan abrasive blasting 
meliputi persyaratan bagi operator dan pekerja lain yang berada di 
sekitar lokasi.

Penggunaan grit blast (copper slag) lebih disarankan sebagai 
pengganti pasir silika untuk abrasive blasting.

Operator dan orang yang berada di sekitar lokasi pekerjaan tersebut 
harus menggunakan alat pelindung pernafasan yang sesuai dengan 
material abrasive blasting tersebut.

Jika terdapat kandungan lain seperti logam berat, seng, dan lain-lain, 
alat pelindung pernafasan harus disesuaikan untuk melindung 
pekerja dan kandungan tersebut.

Sediakan kompresor udara untuk pernafasan yang tidak 
menggunakan pelumas. Jika kompresor menggunakan pelumas, 
maka kompresor harus dilengkapi dengan :

 Alarm temperature tinggi untuk mematikan kompresor jika 
terjadi panas berlebih. Tindakan ini untuk menghindari 
timbulnya karbon monoksida dan turunan lain dari oli.

 Saringan oli harus dapat menyaring kandungan oli. Saringan ini 
harus dipasang disemua saluran untuk pernafasan.

Udara masuk pada kompresor harus diperhatikan agar tidak 
berdekatan dengan gas buangan dari mesin, gas berbahaya, atau debu 
dari sumber lain.

Pelindung mata dan badan.

Tidak ada orang yang diijinkan berada dekan dengan nozzle blast 
selama pekerjaan tersebut berlangsung.

Operator harus menggunakan pakaian khusus blasting, sepatu 
keselamatan, sarung tangan yang sesuai untuk melindungi bagian 
badan yang tidak tertutupi oleh pakaian blasting, dari pantulan dan 
material abrasive atau material lainnya yang keluar dari nozzle.
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Orang yang membantu operator blasting atau pekerja yang bekerja 
dalam radius pantulan material blasting harus menggunakan alat 
pelindung pernafasan dan kacamata pelindung (safety goggles).

4.14.1 Tindakan Pencegahan

Pekerjaan blasting dapat dilakukan di tempat yang jauh yang 
telah di tentukan. Tetnpat pekerjaan blasting harus ditutup 
dan dibarricade dan tanda peringatan di tempatkan di sekitar 
lokasi.

“DILARANGMASUK”

ADA PEKERJAAN BLASTING

Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa area 
blasting telah tertutup rapat sehingga debu blasting tidak 
bertebaran keluar dan mengotori area sekitar.

4.15 Radiography

Pekerjaan radiography di lokasi proyek harus mengikuti peraturan 
pemerintah (BATAN), Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA, dan sistem keselamatan kerja. Persyaratan khusus 
yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Area radiography harus ditandai dengan barricade, 
pemberitahuan (tanda radiography), dan lampu kedip (flashing 
lights).

2. Sebelum pekerjaan dimulai, suara/tanda peringatan harus 
dibunyikan.

3. Hanya pekerja tertentu yang dilibatkan pada saat pekerjaan 
radiography.

4. Subkontraktor harus memberitahu pengawas radiography yang 
ditunjuk.

5. Setiap paparan yang melebihi batas yang telah ditentukan harus 
dilaporkan pada Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA 
untuk dilakukan investigasi.

6. Prosedur tanggap darurat jika terjadi kerusakan, kehilangan atau 
tidak berfungsinya alat pelindung harus diserahkan ke 
Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA untuk diperiksa, 
kemudian disetujui sebelum pekerjaan tersebut di lakukan.

7. Semua pekerjaan radiography dapat dilakukan jika telah 
disetujui oleh Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA.
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8. Dosis rata-rata di luar area barricade tidak boleh lebih dari 7.5 
msv atau 0.75 mrem. Pengawas radiography dan Manajemen 
Proyek PT. TATA WIRAUTAMA harus memastikan bahwa 
paparan tidak melebihi ambang batas sebelum ijin kerja disetujui.

9. Semua pekerja yang tidak terlibat harus memperhatikan tanda 
peringatan, alarm dan barricade selama pekerjaan tersebut 
berlangsung.

10. Pekerja radiography harus melakukan pemeriksaan kesehatan 
setiap 6 bulan sekali untuk melakukan tes darah dan dosis 
pajanan. Bukti pemeriksaan tersebut harus dikirim ke 
Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA.

11. Material radioaktif harus disimpan terpisah dari dari material dan 
peralatan lainnya. Tempat penyimpanan harus berada di bawah 
tanah pada kedalaman 10 cm atau lebih dan dikunci untuk 
menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Material radioaktif 
harus disimpan dalam kotak yang dilapisi timah dengan 
ketebalan yang ditentukan dan dikunci.. Pengawas radiography 
harus mengarahkan pemindahan dan transportasi material 
radioaktif. Pengawas harus memastikan dan mencatat dosis 
radiasi setiap hari pada batas area. Dosis tidak boleh melebihi 30 
mrem setiap minggunya.

12. Material radioaktif harus dipindahkan oleh 2 orang atau lebih. 
Pemindahan oleh 1 orang harus dihindari. Apabila material 
radioaktif dipindahkan dengan mobil, supir dan penumpang 
lainnya harus menggunakan film badge dan dosimeter. Pada saat 
pemindahan radioaktif, tanda yang menunjukkan material 
radioaktif sedang dipindahkan harus dipasang.

4.16 Pekerjaan Di Atas Air

Peraturan dan persyaratan ini harus dilakukan, termasuk aturan 
tambahan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut, dimana 
kemungkinan adanya bahaya tenggelam para pekerja.

1. Pekerja yang bekerja di atas air dimana ada bahaya tenggelam, 
pekerja harus menggunakan pelampung.

2. Sebelum digunakan, pelampung harus diuji terlebih dahulu.

3. Pelampung berbentuk cincin (Ring buoys) dengan tali sepanjang 
27 meter harus tersedia dan siap digunakan jika terjadi keadaan 
darurat. Jarak antara cincin pelampung tidak boleh lebih dari 60 
meter.

4. Kapal yang sesuai harus tersedia setiap saat Kapal harus 
dilengkapi dengan jangkar dan cincin pelampung dengan tali 3/8 
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inch sepanjang 15 meter. Kapal harus dikemudikan oleh orang 
yang kompeten.

5. Untuk pekerjaan pengecatan, pelampung, cincin pelampung dan 
alat pelindung diri lainnya seperti foll body harness harus 
digunakan.

6. Tidak ada sampah atau oli atau cairan lain yang diijinkan dibuang 
ke air. Setiap tumpahan ke air harus di informasikan ke 
Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA.

7. Semua aturan pemerintah dan Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA harus dilaksanakan setiap saat. 

4.16.1 Penanganan Material di Atas Air.

a) Akses menuju barge atau vessel.

1. Barge atau vessel harus aman sebelum digunakan oleh 
pekerja atau sebelum ada material dipindahkan ke 
barge tersebut.

2. Landasan untuk akses kendaraan harus kuat, dan atau 
diantara barge dilengkapi dengan side board (papan 
penahan), dimaintain dan dijamin aman.

3. Jika kondisi antara dari pantai ke jetty, pontoon, atau 
barge tidak aman, jembatan harus disediakan.

4. Tangga dari tali sebaiknya dibuat dua lapis. 
Dipelihara dan dipastikan aman untuk digunakan.

5. Tidak boleh ada penghalan pada jembatan/jalan 
tersebut.

6. Penerangan pada akses harus cukup.

7. Flag man harus disediakan untuk mengarahkan akses 
personil.

8. Pekerja yang bekerja pada barge atau berjalan di 
barge harus dilengkapi dengan life jaket atau 
pelampung yang sesuai dengan standar.

b) Pekerjaan di atas Barge.

1. Pekerja dilarang berjalan di sisi pinggir barge dengan 
ketinggian lebih dari 5 feet kecuali pada walkway 
dengan lebar 3 feet dan dilengkapi dengan pegangan 
atau life line.

2. Decks tempat kerja harus dipelihara agar tetap aman, 
dan tidak licin.
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3. Pekerja / personil tidak diijinkan untuk lewat pada 
bagian depan, belakang dan sepanjang sisi kapal 
kecuali disediakan jalan/lintasan yang aman.

4. Pekerja tidak diijinkan untuk berdiri pada sisi luar 
dari barge kecuali dilengkapi dengan alat pelindung 
atau penahan pada bagian luar tersebut untuk 
melindungi pekerja jatuh dari deck.

5. Deck-railfal tidak digunakan untuk menahan beban 
kecuali telah dirancang untuk keperluan tersebut dan 
telah di ijinkan oleh Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA.

4.16.2 Floating Cranes (crane diatas air) dan Alat Bor

a) Crane Berada di atas Barge.

1. Saat mobil crane berada di atas barge, kapasitas dari 
crane tidak boleh melebihi ketentuan yang tertulis.

2. Crane harus memiliki load rating chart, yang 
diletakan di tempat yang mudah dilihat oleh operator 
crane.

3. Barge yang digunakan harus sesuai dengan ukuran 
dan berat dari crane.

4. Mobile cranes yang berada di atas barge harus dalam 
posisi aman, dan diperiksa oleh pengawas/super
intendent yang berwenang sebelum crane tersebut di 
gunakan.

4.16.3 Cofferdams

1. Jika cofferdams terendam air, gunakan alat untuk 
mengontrol banjir pada area tersebut.

2. Tanda bahaya dan cara evakuasi jika terjadi keadaan 
darurat harus di tempatkan pada lokasi yang mudah 
dilihat.

3. Jalan pada Cofferdam, jembatan, atau gang harus 
dilengkapi dengan pegangan.

4. Cofferdams yang berada disekitar jalur pelayaran harus 
dibatasi agar tidak terkena kapal yang mungkin melewati 
area tersebut.
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4.17 Masuk Ke Ruang Terbatas

Ruang Terbatas didefinisikan tidak hanya tempat kerja berikut : 

- Underground pits (Lubang Bawah Tanah)

-    Saluran/Jaringan Pembuangan

-    Galian dalam (lebih dari 1.5 M) Didalam pipa

-    Didalam tangki Bagian dalam vessel

Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA telah memiliki 
sistem ijin kerja dan prosedur masuk ruang terbatas yang mana wajib 
sebagai persyaratan masuk ruang terbatas project.

Para Subkontraktor menyediakan pernyataan tertulis (termasuk 
prosedur masuk ruang terbatas Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA) secara rinci untuk melindungi keselamatan dan 
pembelajaran tenaga kerja subkontraktor nya yang akan ditempatkan 
untuk tugas seperti itu.

4.17.1 Identifikasi Ruang Terbatas

Para subkontraktor harus memastikan semua ruang terbatas 
seperti di dalam vessel, pintu masuk ke vessel, jalan masuk 
tangki, pipa yang berdiameter lebih 20” atau lubang yang 
diidentifikasi sebagai ruang terbatas dengan 
barricade/penghalang dan penempatan rambu-rambu di jalan 
masuk.

4.17.2 Pengukuran dan Evaluasi Bahaya Ruang Terbatas

Sebelum memulai pekerjaan, Analisa Bahaya Pekerjaan 
ditinjau ulang mengetahui potensi atau keperluan pekerja 
masuk ruang kerja terbatas dan membuat perencanaan 
minimalisasi bahaya ketika masuk ruang tersebut.

Dimana bahaya pekerjaan di dalam ruang terbatas 
diidentifikasi, maka prosedur ini harus diterapkan.

Perencanaan untuk masuk dengan aman dikembangkan 
dengan peninjauan ulang. Semua Dept. yang terlibat harus 
menyadari tindakan yang diambil, ketersedian kebutuhan 
peralatan dan sumber daya, rencana pertolongan darurat, dan 
penyediaan pelatihan sebagaimana yang diminta dalam 
melakukan pekerjaan dengan aman.

Sebagai bagian dari safety induction proyek, semua pekerja 
termasuk personil subkontraktor diingatkan terhadap 
persyaratan ijin masuk ke ruang kerja terbatas.
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Ijin Masuk Ke Ruang Terbatas

Semua pekerjaan yang dilakukan dalam ruang terbatas harus 
dilakukan berdasarkan sistem ijin masuk ruang kerja terbatas. 
Tujuan ijin masuk adalah untuk memastikan bahwa semua 
kebutuhan pencegahan terhadap kemungkinan adanya bahaya 
telah diterapkan sebelum personil memasuki ruang terbatas.

Superintendent konstruksi, site manager subkontraktor 
ataupun para pengawas yang ditunjuk bertanggung jawab atas 
permintaan semua persyaratan ijin masuk untuk pelaksanaan 
kerja dan juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan 
apapun dan langkah pencegahan yang diambil selama bekerja 
di ruang terbatas.

Superitendent konstruksi atau Perwakilan subkontraktor 
harus melengkapi dan penyediakan semua informasi yang 
diminta termasuk ruangan yang akan dimasuki, lokasi, 
tujuan, jangka waktu dll. pada lembaran surat ijin masuk 
ruang kerja terbatas sebelum pengetesan dilakukan.

Setelah semua bagian sudah dipersiapkan, pengetesan 
ruangan dilakukan dan hasilnya tertuang di surat ijin kerja. 
Bila keadaan memenuhi semua persyaratan masuk dan telah 
dipastikan aman, surat ijin kerja ditanda tangani oleh Gas
Tester, wacth man dan orang yang memiliki otorisasi.

Daftar ijin masuk akan dikontrol oleh Dept. SHE. Semua ijin 
masuk ruang terbatas dikeluarkan dengan rangkap dua. 
Salinan tambahan dibuat sebagaimana diperlukan.

Ijin yang asli diberikan kepada pengawas yang bertugas 
dalam pekerjaan tersebut dan harus ditempatkan pada lokasi 
yang mudah terlihat di tempat masuk ruang kerja terbatas. 
Salinan surat ijin kerja tersebut disimpan di SHE dept. Ijin 
masuk ke ruang kerja terbatas hanya berlaku selama shift 
yang mengeluarkan dan dianggap habis bila ruangan tersebut 
tidak dimasuki dalam jangka waktu satu jam sebagaimana 
yang tertera pada surat ijin kerja.

Surat ijin kerja tesebut juga akan dianggap habis ketika shift 
berakhir, bila lokasi dikosongkan selama satu jam atau ketika 
pekerjaan telah selesai. Ijin masuk yang asli harus 
dikembalikan ke wacth man yang bertugas dan selanjutnya ke 
SHE Dept. untuk ditutup atau untuk mengeluarkan kembali 
surat ijin kerja jika ada pekerjaan pada shift berikutmya.
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4.17.3 Persiapan untuk Ruang Terbatas

1. Isolasi dan Penguncian

Setiap ruang terbatas yang tidak bertekanan diisolasi dari 
potensi terpapar zat berbahaya dan diperlakukan sebagai 
ruang yang memiliki zat yang berbahaya, Semua valve 
yang menuju ke ruang terbatas harus ditutup. Pada saat 
apapun line harus dipisah. Penutupan line diperiksa untuk 
mencukupi kekuatan agar mampu menahan tekanan 
pompa yang tanpa disengaja dihidupkan. Pompa harus 
ditutup sebelum surat ijin masuk disetujui. Bila lebih dari 
satu orang yang bekerja diruang terbatas, masing masing 
orang memiliki kunci untuk switch supply utama listrik 
yang menuju ke pompa atau mesin pengaduk. Kunci yang 
dipakai untuk tujuan ini harus satu kunci dan dimiliki 
oleh personil yang bekerja di dalam ruang terbatas. 
Langkah keselamatan selanjutnya adalah tag peringatan 
yang berkaitan dengan pemakaian kunci.

2. Cleaning dan Purging

Pertimbangan yang harus diberikan seperti :

A) Sifat material atau zat sebelumnya di dalam ruang.

B) Pemisahan atau reaksi kimia yang dapat berdampak   
terhadap kondisi udara bagian dalam.

C) Tingkat residu dan jumlah skala bangunan bagian 
dalam dinding.

D) Konfigurasi dari ruangan.

E) Ukuran dan lokasi pintu masuk, serta ventilasi.

Berikut langkah-langkah yang mungkin diperlukan :

- Mengosongkan vessel dan mengatirkan atau 
memompa keluar sisa kotoran dan residu.

- Membilas vessel bila memungkinkan. Pembilasan 
dapat mencakup dengan menyemprot ke dinding 
dan lantai ataupun dengan mengaliri kontainer 
tersebut.

- Jika perlu bersihkan vessel lebih lanjut dengan 
uap, nitrogen atau inert gas. Lingkungan bagian 
dalam vessel ditest untuk menentukan lebih lanjut 
apakah purging diperlukan. Bila endapan rnelekat
pada dinding atau pada lantai atau bila ada 
pengelupasan karat, maka purging selalu 
diperlukan.
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- Bila uap digunakan, vessel harus dibersihkan  
cukup lama untuk membuang sisa-sisa karat.

3. Ventilasi

Setiap ruang kerja terbatas bagaimanapun isinya harus 
diberi ventilasi untuk memperkecil kemungkinan 
kekurangan oksigen dan akumulasi zat beracun atau yang 
mudah terbakar. Ruangan harus cukup diberi ventilasi 
supaya tingkat zat yang mudah terbakar tidak melebihi 10 
persen dan Lower Explosive Limit (LEL), tingkat zat 
beracun tidak melebihi threshold limit value (TLV). Cara 
yang paling efisien untuk membersihkan ruangan adalah 
dengan memasukkan udara yang bersih dibagian bawah 
dan membuang dibagian atas. Sistem ventilasi positif 
digunakan untuk ruang terbatas yang didesign untuk 
menjaga aliran udara segar di seluruh area agar tetap 
konstan.

Setelah ruangan dibersihkan dan di sirkulasi, kondisi 
udara ditest ulang. Bila saat masih mengandung zat 
berbahaya, selanjutnya pembersihan dan sirkulasi masih 
dibutuhkan.

4. Atmosphere Testing/Pengecekan Kondisi Udara

Setelah dipastikan semua prosedur penguncian dan 
pengisolasian telah dilaksanakan, maka kondisi udara di 
dalam ruang kerja terbatas ditest. Semua pengecekan 
kondisi udara dilakukan oleh Manajemen proyek PT. 
TATA WIRAUTAMA SHE Manager atau orang 
berkompetent yang ditunjuk. Pengetes tidak diijinkan 
masuk ke ruang terbatas untuk melakukan test kecuali 
memakai PPE yang sesuai untuk menghadapi 
kemungkinan bahaya yang ada.

Pengetesan akan dilakukan untuk kandungan oksigen, dan 
kemungkinan adanya gas atau zat lain yang berbahaya, 
mudah terbakar, uap dan gas yang beracun.

Peralatan harus dikalibrasi berdasarkan zat yang ada dan 
kondisi untuk masuk. Tanggal, waktu dan hasil test ditulis 
pada lembaran surat ijin kerja masuk ruang terbatas dan 
ditandatangi oleh pengetest Jika oksigen tidak 
mencukupi, adanya gas yang mudah terbakar dan gas 
beracun lainnya, maka pemantauan terus meneras harus 
dilakukan dan secara periodik dicatat pada surat ijin kerja 
sebagai penentuan oleh personil berkompetent yang 
bertugas.
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4.17.4 Prosedure Masuk

Para Pengawas dan atau subkontraktor bertanggung jawab 
untuk memastikan bahwa pekerja mereka yang terlibat dalam 
ruang kerja terbatas telah menerima pelatihan yang tepat 
dalam prosedur masuk dengan aman dan cara menolong 
termasuk pula semua persyaratan yang secara khusus pada 
ijin masuk ke ruang terbatas.

Tidak ada pekerja yang diijinkan masuk ke ruang terbatas 
tanpa dilakukan test terlebih dahulu. Pre-Entry meeting 
dilakukan oleh pengawas pekerjaan dengan melibatkan 
semua personil untuk meninjau persyaratan surat ijin kerja 
dan bahaya yang mungkin terjadi.

Petugas pengawas masuk (Hole Watch/Stand By Man) harus 
menunggu sebagaimana disebutkan pada surat ijin masuk. 
Setidaknya satu orang ditempatkan pada jalan masuk ruang 
kerja terbatas. Hole Watch/Stand By Man ini harus mampu 
memantau perkembangan perkerjaan.

Petugas tersebut harus di beri pelatihan dengan tepat, 
dilengkapi dan mampu untuk memindahkan pekerja bila 
keadaan darurat terjadi.

4.17.5 Pertolongan

Prosedur pertolongan dikembangkan berdasarkan persyaratan 
dan kondisi lokal. Para penolong tidak diijinkan untuk 
menolong siapa saja dari bahaya di ruang kerja terbatas tanpa 
dilengkapi dengan alat pernapasan yang tepat. Para penolong 
harus diinstruksikan untuk tidak memasuki ruang kerja 
terbatas kecuali jika ada personil lain yang berada diluar 
sebagai bantuan tambahan yang diminta oleh misi tersebut.

Petugas Hole Watch/Stand By Man harus mengikuti pelatihan 
pekerjaan di dalam ruang kerja terbatas termasuk cara 
pertolongan dan kondisi keadaan darurat, cara pemakaian alat 
pernapasan yang tepat dan cara berkomunikasi dengan 
personil lain.

Regu Penolong harus diberi pelatihan pertolongan pertama 
seperti (first aid) dan pelatihan cardi-ulmonary resuscitation 
(CPR), dan penggunaan alat pertolongan pertama yang 
mungkin diperlukan.

Peralatan pertongan yang tepat harus diletakan di lokasi / di 
sekitar ruang terbatas dan ditempatkan di tempat yang mudah 
dilihat dan dijangkau.
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Hole Watch/Stand By Man (Petugas Pengawas Masuk)

Orang yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan 
bertanggung jawab terhadap keluar masuknya pekerja di 
ruang kerja terbatas.

Seorang Hole Watch/Stand By Man di perlukan ketika :

1) Ada pekerja yang memasuki ruang terbatas.

2) Seorang pekerja atau lebih yang sedang bekerja dengan 
kondisis dimana mereka dapat tidak mengetahui adanya 
bahaya yang terjadi di dalam ataupun di bagian luar ruang 
kerja terbatas.

Penunjukan Hole Watch/Stand By Man:

A. Hole Watch/Stand By Man dapat membantu hal yang 
berkaitan dengan pekerjaan di luar dan secara berkala 
bila tidak menghalangi tugasnya untuk mengamankan 
pekerja.

B. Hole Watch/Stand By Man dapat mengerjakan setiap 
pekerja di dalam ruang tersebut dan dapat pula 
mengerjakan lebih dari satu tetap dapat melaksanakan 
fungsinya sebagai Hole Watch/Stand By Man dengan 
effektif.

C. Fire Watch dapat diijinkan juga menjadi Hole 
Watch/Stand By Man.

4.17.6 Training /Pelatihan

Semua personil diajarkan dasar-dasar prosedur masuk ruang 
kerja terbatas. Ini juga termasuk bagaimana mengenal ruang 
terbatas, potensi bahaya, larangan masuk ruang tebatas tanpa 
permit dari pihak yang berwenang dan di luar dari ini 
ditentukan oleh SHE manager Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA.

Personil yang ber wewenang memberi ijin masuk, ruang kerja 
terbatas atau berperan sebagai Hole Watch/Stand By Man dan 
semua orang yang dipilih, dilatih secara tepat menjadi team 
penolong (Rescue Team).

Instruksi untuk   Hole Watch/Stand By Man :

- Waspada terhadap masalah keselamatan di lokasi. Tugas 
utama Hole Watch/Stand By Man adalah mengingatkan 
bahaya di dalam atau sekitar ruang terbatas kepada 
pekerja.

- Menentukan jalur yang aman untuk meninggalkan lokasi.
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- Hole Watch/Stand By Man dapat melaksanakan pekerjaan 
rutin yang berkaitan dengan pekerjaan di dalam ruang 
kerja terbatas.

- Hole Watch/Stand By Man dan atau Fire watch harus 
mengenal petunjuk petunjuk untuk pemadaman.

- Tidak mengijinkan masuk bagi yang tidak berwenang.

- Mengerti tentang surat ijin kerja. Pastikan persyaratan 
khusus (alat pelindung diri) yang dibutuhkan telah 
terpenuhi dan memonitor pemakaian dari alat pelindung 
diri tersebut.

- Menyadari dan mempersiapkan diri untuk bertindak bila 
seseorang yang memasuki ruang kerja terbatas 
mempunyai masalah. Bila anda tidak yakin dengan yang 
dikerjakan, tinjau kembali peran anda dengan pengawas 
pekerjaan.

- Hole Watch/Stand By Man telah dilatih untuk mengetahui 
bagaimana menghubungi team penolong (Rescue Team) 
di mana mereka berada, dan tidak masuk ke ruangan 
hingga Rescue Team datang.

- Bila terlatih dan berwenang, gunakan udara yang segar 
(SCBA) untuk masuk daerah yang kurang baik 
sirkulasinya.

4.18 100 % Perlindungan dari Bahaya Terjatuh.

Tidak ada pekerja yang diijinkan untuk bekerja pada ketinggian lebih 
dari 2 meter tanpa menggunakan full body harness.

Pada saat dilakukan, pekerjaan harus direncanakan dan diatur agar 
bahaya saat bekerja di ketinggian dapat dihindari.

Terjatuh dari ketinggian merupakan bahaya yang paling sering 
terjadi pada pekerjaan konstruksi, tetapi jika pekerjaan tersebut 
dilakukan dengan rencana yang tidak matang. Hal ini tidak diijinkan 
pada lokasi kerja Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA. 
Standar yang telah dibuat tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan 
Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA.

4.18.1 Pelatihan dan Pengenalan

Pekerja dan pengawas akan diberikan pelatihan tentang 
ketentuan dan persyaratannya selama safety induction 
sebelum mulai bekerja, diikuti dengan toolbox meeting yang 
dilakukan setiap hari, pertemuan safety (weekly safety talk) 
setiap minggu yang dilakukan secara rutin dan dimonitor oleh 
pengawas dan SHE department.
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4.18.2 Pemenuhan dan Disiplin.

Pemenuhan dari persyaratan tersebut adalah wajib untuk 
seluruh personil proyek, pengawas, dan seluruh pekerja 
termasuk subkontraktor. Pelanggaran pertama yang dilakukan 
akan diberikan peringatan tertulis dan jika melakukan 
pelanggaran kedua akan dikeluarkan dari lokasi proyek. Jika 
melanggar instruksi dari pengawas, pekerja akan langsung di 
keluarkan dari lokasi proyek.

4.18.3 Safety Harnesses dan Alat Pelindung dari Bahaya 
Terjatuh.

Alat pelindung dan bahaya terjatuh dari ketinggian harus 
sesuai dengan persyaratan :

Full Body Harnesses - Seluruh Full Body Harnesses, 
termasuk peralatan penunjang lainnya harus sesuai dengan 
standar Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA yang 
berlaku. Full Body Harnesses harus dilengkapi dengan 
lanyard yang terbuat dari bahan sintetik 16 mm dengan 
panjang 1.6 meter dilengkapi dengan hook (pengait).

Alat tersebut harus diperiksa secara periodik atau sebelum 
digunakan untuk memastikan bahwa alat tersebut sesuai 
dengan persyaratan yang berlaku.

Sistim Pengikatan - sistem pengikatan pada kontruksi di area 
kerja menggunakan wire roof, suppor klip dll. Safety line, life 
line, tangga, pegangan tangga, minimal menggunakan wire 
roof / setengah inc, sintetik 5/8” atau lebar, dll. Semua sistem 
harus mampu menahan pekerja.

4.18.4 Pengecekan Full Body Harness

Sebelum dipakai, semua full body harness hams diperiksa 
dan diberi nomor oleh SHE department subkontraktor. Hal ini 
merupakan tanggung jawab dari pengawas (foreman untuk 
memastikan bahwa full body harness yang digunakan telah 
diperiksa oleh orang yang kompeten.

SHE department akan memberikan dan menjaga full body 
harness. Setiap full body harness diberi warna sebagai tanda 
bahwa full body harness tersebut telah diperiksa.

Setiap pekerja harus memeriksa body harness sebelum 
digunakan. Jika tidak dapat digunakan karena alasan rusak, 
pekerja harus segera melaporkan pada pengawas dan 
menggantinya dengan yang tidak rusak.
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4.18.5 Penyimpanan dan Penghancuran

Semua fall body harness yang sudah tidak bisa dipakai harus 
disimpan pada tempat khusus. Pada akhir proyek, full body 
harness tersebut harus dihancurkan.

4.18.6 Persyaratan Mengikat

Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA, 
subkontractor atau semua pekerja yang bekerja di lokasi 
ketinggian harus menggunakan body harness dan harus 
dikaitkan setiap saat.

Full body harness diperlukan pada saat pekerjaan dilakukan 2 
meter keatas dari lantai.

Persyaratan pengikatan pada semua platform sementara 
(contohnya-scaffolding; tangga, man lift, personal basket, dll) 
diperlukan pada saat pekerjaan dilakukan pada posisi statis.

Pengikatan dibuat untuk mengantisipasi pekerjaan:

- Pemasangan pipa dan pemasangan baut

- Pemasangan pipa di atas pipe rack, tukang las yang 
bekerja diluar platform.

- Ruang kerja tebatas di mana jalan keluamya menuju ke 
atas.

-  Di lokasi manapun jika pekerjaan dilakukan di ketinggian 
dan adanya kemungkinan bahaya terjatuh.

4.19 Program Pembumian Peralatan.

Maksud dari program ini untuk memastikan instalasi yang tepat, 
pemeliharaan, pemeriksaan dan pengetesan peralatan untuk 
meminimalkan luka yang disebabkan kesalahan pada sistim elektrik.

4.19.1 Instalasi

Kabel grounding dipasang sebagai berikut:

1. Semua peralatan listrik harus memiliki koneksi 
pembumian. Kontak ke grounding harus disambung ke 
peralatan konduktor grounding di sirkuit yang menyuplai 
peralatan listrik.

2. Semua sambungan fleksible (extention cord) harus 
memiliki peralatan grounding konduktor, dimana 
disambungkan ke sambungan pada ujung sambungan.

3. Cord yang mempunyai bagian logam yang tidak 
beralirannya terbuka dan alat atau perkakas yang pada 
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bagian konektornya disambung, dimana akan dinyalakan /
dialiri listrik harus digrounding.

4.19.2 Daerah terbatas

Lampu tangan, lambu banjir dan sambungan tambahan yang 
tahan terhadap ledakan dibutuhkan di dalam area terbatas.
Ijin kerja di area terbatas harus dibuat. Lampu tangan yang 
dibawa ke dalam ruang kerja terbatas tidak boleh dari 24 volt 
kecuali dilengkapi oleh pelindung yang memadai.

4.19.3 Inspeksi secara visual.

Semua pekerja diinstruksikan untuk menginspeksi setiap cord 
set dan semua peralatan/perkakas yang disambungkan ke 
cord sebelum digunakan esok harinya untuk menghindari 
kerusakan seperti rusaknya isolasi, hilangnya pin, Semua alat 
yang rusak tidak boleh digunakan sebelum alat tersebut 
diperbaiki. Pengecualian untuk standar ini seperti cord set 
dengan posisi yang tidak berubah dan tidak ada kemungkinan 
terpapar hingga rusak.

4.19.4 Pengetesan

1. Semua peralatan grounding harus dites secara terus 
menerus.

2. Bagian - bagian dan peralatan listrik harus  diuji untuk 
mengetahui kebenaran pemasangan alat tersebut

Pengetesan Interval

Test yang harus dilakukan:

1. Sebelum digunakan untuk pertama kalinya.

2. Sebelum peralatan diminta untuk diperbaiki.

3. Sebelum peralatan digunakan setelah terjadinya   
kecelakaan yang menyebabkan adanya kerusakan.

4. Generator, mesin las dan instalasi listrik harus 
diinspeksi oleh orang yang ahli dalam bidang listrik.

5. Flexible cord sets dan peralatan tangan harus 
diinspeksi secara formal oleh tukang listrik yang 
berkualitas atau orang yang kompeten.
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5. LINGKUNGAN

Manager SHE bertanggung jawab untuk semua hal yang berhubungan 
dengan lingkungan. Subkontraktor harus mengikuti semua persyaratan dan 
program lingkungan yang diterapkan oleh Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA, melalui komitmen yang sesuai dengan kontrak Manajemen 
Proyek PT. TATA WIRAUTAMA yang akan diperiksa dan diaudit oleh 
Manajemen  PT. TATA WIRAUTAMA.

5.1 Tanggung Jawab Subkontraktor

Tolok ukur yang harus diambil oleh Subkontraktor dalam rangka 
menghindari pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:

- Subkontraktor berpartisipasi dan bekerja sama dengan Manajemen 
Proyek PT. TATA WIRAUTAMA, serta badan konsultan dan juga 
masyarakat setempat untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi 
isu penting terhadap populasi yang akan terpengaruh oleh 
pencemaran lingkungan tersebut

- Subkontraktor akan menyediakan pembuangan air, menghindari 
terjadinya erosi, dan mengontrol serta melindungi sumber daya air 
dan endapan.

- Subkontraktor akan membuat program Keselamatan, Kesehatan 
Kerja dan Lindungan Lingkungan.

- Subkontraktor akan bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk 
menagani managemen buangan, pengontrolan vekto pada 
perumahan, makanan, penyediaan tempat sampah dan juga pada 
lokasi kerja.

Saat diperlukan, subkontraktor akan memperbaiki dan membuat akses 
tambahan di lokasi proyek untuk mengurangi peningkatan pada lalu 
lintas setempat yang disebabkan oleh pelaksaan proyek.

Roda kendaraan yang akan memasuki jalan umum, jika diperlukan 
dicuci lebih dahulu untuk menghindari masuknya lumpur dan kotoran 
tersebut ke jalan umum. Lumpur, material atau kotoran pada kendaraan 
yang berceceran di jalan umum menjadi tanggung jawab subkontraktor. 
Pada saat membawa pasir, tanah atau material lain dengan menggunakan 
alat angkut seperti dump truk dll, pada bagian atasnya harus ditutup 
untuk menghindari material tersebut jatuh ke jalan.

Pada saat alat berat akan melewati jalan umum, pastikan rute dan waktu 
tidak mengganggu kegiatan yang ada pada jalan tersebut.

Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA akan memonitor getaran 
yang terjadi akibat aktifitas konstruksi. Jika aktifitas dari pekerjaan 
melewati batas yang telah ditentukan, subkontraktor harus memodifikasi 
alat atau apapun juga sehingga paparan yang dihasilkan tidak melewati 
nilai ambang batas yang telah ditentukan.
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Semua kecelakaan yang brhubungan dengan lingkungan seperti 
tercemamya lingkungan dengan bahan berbahaya yang disebabkan oleh 
aktifitas konstruksi harus dilaporkan ke Manager SHE PT. TATA 
WIRAUTAMA

Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA akan membuat dan 
melaksanakan perencanaan dan penanganan bahan sisa (buangan) sesuai 
dengan peraturan dan persyaratan Pemerintah. Subkontraktor akan 
memilih dan membedakan jenis bahan sisa (buangan) sesuai dengan 
persyaratan tersebut termasuk penyimpanan pada kontainer untuk 
menghindari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh bahan sisa 
(buangan) tersebut.

Pekerjaan yang menimbulakan kebisingan harus diukur. Batas paparan 
kebisingan adalah: 

- Tidak boleh melebihi 85 dB selama 8 jam kerja.

- Tidak seorang pekerja atau siapapun memasuki area kerja di mana 
kebisingan melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan tanpa 
menggunakan alat pelindung pendengaran.

- Batas aman pendengaran adalah 85 dB dengan jarak aman 1 meter 
dari sumber kebisingan.

Subkontraktor akan melaksanakan pekerjaan yang berwawasan 
lingkungan sehingga tidak mencemari teluk atau air tanah baik secara 
sengaja atau tidak sengaja selama aktifitas konstruksi berlangsung.

Bahan bakar, bahan kimia, pelumas, dan material berbahaya akan 
disimpan menurut aturan dan persyaratan yang telah ditentukan, 
sehingga jika terjadi tumpahan tidakakan mencemari lingkungan 
sekitarnya.

Subkontraktor tidak diijinkan untuk merusak tanaman kecuali jika 
diperlukan untuk tujuan konstruksi dan harus disutujui oleh Manajemen 
Proyek PT. TATA WIRAUTAMA.

Subkontraktor tidak diijinkan untuk berburu, memancing di lokasi 
proyek. Semua pekerja harus diberitahu peraturan tersebut dan akan 
diberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukanm kecuali 
pembasmian terhadap hewan merugikan seperti serangga atau tikus.

5.2 Rencana Management Limbah

Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA akan membuat 
perencanaan managemen limbah buangan yang diperlukan sesuai dengan 
undang-undang, dan Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA
akan mencatat semua limbah buangan serta membuat panduannya.

Rencana ini akan diperbaharui sesuai dengan kondisi yang ada. 
Subkontraktor akan melakukan pemisahan dan pemilihan limbah yang 
akan dibuang sesuai dengan perencanaan tersebut.
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5.3 Lalu Lintas Di Atas Air (Marine Traffic)

Subkontraktor akan mengurangi lalu lintas di atas air di mana rute 
digunakan juga oleh nelayan setempat. Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA akan memberikan info ke Client berkaitan dengan lalu 
lintas di atas air dan menyediakan alat navigasi sesuai dengan aturan 
perda.

5.4 Pemeriksaan dan Pengaduan

SHE Manager akan melakukan pemeriksaan tempat tinggal (camp)
secara teratur untuk memastikan kebutuhan pada lingkungan proyek 
telah terpenuhi. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pada lokasi konstrusi 
untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi tidak menyebabkan 
bahaya terhadap lingkungan sekitarya.

Semua pengaduan dari masyarakat setempat akan diselidiki dengan 
melakukan pemeriksaan secara khusus untuk memastikan kebenaran 
pengaduan tersebut. Semua pengaduan akan dibuktikan dan akan 
ditindaklanjuti oleh tun yang bertanggung jawab.

5.5 Tanggap Darurat

Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA akan membuat prosedur 
pencegahan tumpahan dan cara untuk mencegah terjadinya tumpahan 
bahan berbahaya. Jika terjadi tumpahan subkontraktor akan 
membersihkan semua tumpahan sesuai dengan rencana pengelolaan 
limbah.

6. AKTIFITAS KOMISIONING

6.1 Definisi

Area terbatas pre-komisioning ditentukan oleh Manajemen Proyek PT. 
TATA WIRAUTAMA dan ditandai dengan 2 lapis barricade hitam 
kuning. Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA akan 
menguiformasikan aktifitas tersebut ke semua subkontraktor, dan 
subkontraktor akan bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan yang 
berhubungan atau berada di lokasi tersebut dan memastikan pekerjanya 
peduli terhadap aspek keselamatan.

Penjelasan yang berhubungan dengan aspek di atas :

- In service facilities : Substation, bilers, utility plants, hydrocarbon 
piping, dan sebagainya.

- Pekerjaan Oil flushing.

-  Percobaan peralatan mekanik.

- Pembersihan dengan menggunakan bahan kimia.

- Pekerjaan flushing pipa dengan udara dan air (air blowing dan water 
flushing).
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- Pekerjaan stream blowing.

- Pekerjaan piping water jetting.

6.2 Akses Terbatas

6.2.1 Pintu Masuk

Pekerja yang akan memasuki area terbatas hanya boleh melewati 
pintu yang telah ditentukan.

Pada semua pintu masuk, tanda peringatan harus dipasang untuk 
mengingatkan pekerja bahwa di dalam area tersebut dilarang 
merokok,menyalakan korek api dan semua sumber percikan pai 
harus ditinggalkan di luar area tersebut.

6.2.2 Rambu-Rambu

Rambu-rambu harus dipasang dengan jarak tertentu sepanjang 
area memperingatkan bahwa pekerja yang tidak berkepentingan 
dilarang memasuki area tersebut.

6.2.3 Surat ljin Kerja

Semua pekerja yang dilakukan di area terbatas harus memiliki 
surat ijin kerja yang dikeluarkan oleh Manajemen proyek PT. 
TATA WIRAUTAMA, ditanda tangani oleh pengawas pre-
komisioning. Surat ijin kerja harus dipasang di tempat kerja 
selama pekerjaan berlangsung.

6.3 Persyaratan Untuk Pekerja

6.3.1 Pekerja Subkontraktor

Semua pekerja subkontraktor yang terlibat dalam pekerjaan 
komisioning harus mengikuti pelatihan dan dilengkapi dengan 
tanda pengenal khusus yang berlaku untuk memasuki area 
tersebut.

6.3.2 Pekerja Lainnya

Pekerja lain yang akan memasuki area komisioning untuk 
keperluan tertentu, harus mengikuti pelatihan masuk area terbatas 
dan harus memiliki tanda pengenal yang menunjukan bahwa 
pekerja tersebut telah diijinkan untuk memasuki area 
komisioning.

6.3.3 Pakaian

Semua pekerja yang memasuki area komisioning harus 
menggunakan celana panjang dan baju lengan panjang.

6.3.4 Merokok
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Dilarang merokok, membawa korek api atau pematik api lainnya 
di area komisioning.

6.4 Akcses Peralatan Konstruksi

6.4.1 Peralatan Listrik

Semua peralatan listrik yang digunakan di area komisioning 
harus :

- Pekerja listrik pre-komisioning / komisioning Manajemen 
Proyek PT. TATA WIRAUTAMA dan telah dinyatakan 
aman.

- Hanya dapat digunakan jika ijin kerja panas telah disetujui

-  Semua lat komunikasi yang digunakan harus tipe yang aman.

6.4.2 Alat Transportasi

Semua pemilik kendaraan yang memasuki area komisioning 
harus memastikan kendaraan tersebut dalam kondisi yang aman 
dan siap pakai.

Batas kecepatan untuk kendaraan 20 km/jam dan untuk alat berat 
10 km/jam. Kecepatan dalam area tersebut akan disesuaikan 
kembali oleh Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA.

Ijin kerja panas akan diberlakukan untuk semua kendaraan yang 
memasuki area komisioning.

6.5 Pembersihan Pipa Dengan Menggunakan Bahan Kimia

Subkontraktor yang melakukan pekerjaan khusus membersihkan pipa 
secara mekanik harus mengikuti pelatihan bekerja di ruang kerja terbatas 
yang dilakukan oleh Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA.

Setiap bagian dari pelatihan harus disampaikan ke pekerja melalui 
toolbox meeting sebelum pekerjaan dimulai.

Poin penting yang harus disampaikan:

-    Pakaian dan alat pelindung diri. 

- Penggunaan life line.

-    Penggunaan alat untuk memonitor oksigen. 

- Tugas “Stand by man"

-    Chesklist yang harus dilengkapi.

-    Komunikasi apabila terjadi kecelakaan.

-    Persyaratan tanggap darurat dan cara evakuasi.

6.6 Steam Blowing dan Line Flushing
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Pada semua tahap komisioning, Manajemen Proyek PT. TATA 
WIRAUTAMA akan melakukan high and low pressure steam and air 
blowing pada pipa sebelum pembersihan secara mekanik dilakukan.

Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA akan berusaha untuk 
melakukan pekerjaan ini di luar jam kerja normal, sebagai salah satu cara 
menghidari terpaparnya pekerja dengan kebisingan yang ditimbulkan 
oleh pekerjaan tersebut.

Pada kondisi tertentu, subkontraktor harus mengosongkan area kerja 
secepatnya untuk pekerjaan blowing sampai dengan pekerjaan itu
selesai.

Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA akan menginformasikan 
kepada subkontraktor tentang pekerjaan yang akan dilakukan sehingga 
subkontraktor dapat mengatur kegiatannya.

Semua pekerja yang bekerja di area blowing atau terpapar kebisingan 
akibat aktifitas tersebut harus menggunakan alat pelindung pendengaran 
yang sesuai.

6.7 Isolasi Peralatan Listrik dan Peralatan Mekanik

Semua Isolasi Peralatan Listrik dan Peralatan Mekanik harus 
berdasarkan surat ijin kerja yang di keluarkan.

6.8 Mengaktifkan Peralatan (Running of Equipment)

Menjelang tes peralatan, Manajemen Proyek PT. TATA WIRAUTAMA 
wajib memberitahuan untuk area terbatas ini akan dilakukan 48 jam 
sebelum pengoperasian peralatan dimulai.

6.9 Pembersihan Dengan Menggunakan Bahan Kimia

Perhatian khusus untuk setiap langkah pekerjaan pembersihan dengan 
menggunakan bahan kimia harus dilakukan. Material Safety Data Sheet 
(MSDS) harus tersedia di area kerja, dan semua pekerja yang terlibat 
harus diinformasikan pada toolbox meeting. Pekerja harus menggunakan 
alat pelindung diri yang sesuai;pakaian, sarung tangan, pelindung 
pernafasan, dan alat pelindung diri lainnya sesuai dengan kebutuhan.


