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1. RUANG  LINGKUP,  TUJUAN, DAN TOLOK UKUR 
 

a. Ruang Lingkup 
Prosedur ini digunakan diperlukan dan diberlakukan untuk proses 

Manajemen Perubahan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja 

dan Lingkungan di TelkomGroup.  

b. Tujuan 
1) Prosedur ini digunakan sebagai panduan terhadap Manajemen 

Perubahan (Management Of Change), baik perubahan terhadap 

material, peralatan, proses, pekerja, prosedur operasional maupun 

teknologi. 

2) Prosedur Manajemen Perubahan termasuk pula untuk memastikan 

penanganan timbulnya potensi bahaya di tempat kerja akibat dari 

perubahan manajemen tersebut. 

c. Tolok Ukur 
Pelaksanaan Manajemen Perubahan terhadap material, peralatan, proses, 

pekerja, prosedur operasional dan teknologi maupun prosedur Sistem 

Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan berjalan sesuai 

dengan sistem secara aman dan selamat sehingga potensi bahaya yang 

terjadi akibat manajemen perubahan tersebut dapat di cegah dan 

diminimalisir. 

 

2. PROSEDUR 
Pekerja/Karyawan atau Unit Kerja/ Unit Bisnis yang akan melakukan perubahan 

Proses Kerja yang berdampak terhadap Sistem Manajemen, mengusulkan 

rencana perubahan kepada Atasan di Bidangnya sesuai dengan tingkat 

kewenangan untuk didiskusikan. 
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Dan jika diperlukan diperiksa oleh manager terkait dan disampaikan untuk 

disetujui oleh Top Management sesuai lokasi kerja dimana dilakukan suatu proses 

manajemen perubahan (GM/ EVP/ Direktur),  menggunakan form No. FM 28 00 
01/UM000/R5W-5G100000/2019, dengan cara sebagai berikut : 

a. Unit bisnis dalam kegiatan melakukan perubahan menentukan terlebih 

dahulu jenis manajemen perubahan yang akan dilakukan, adapun jenis 

manajemen perubahan yaitu : 

1) Perubahan Teknologi/ Proses Kimia 

2) Perubahan Peralatan (Egiupment) 

3) Perubahan Prosedur 

4) Perubahan Organisasi/ Personil 

5) Perubahan Fasilitas 

6) Perubahan Darurat 

7) Perubahan Sementara 

8) Penggantian yang sejenis (Replacement in Kind). 

b. Perubahan dapat berbentuk penambahan/pengurangan/penghapusan atau  

inovasi yang berhubungan/terkait  dengan : 

1) Susunan Organisasi P2K3 

2) Kebijakan SMK3L 

3) Manual SMK3L 

4) Prosedur SMK3L 

5) Form-form SMK3L 

6) Komitment SMK3L 

c. Setiap ada kegiatan manajemen perubahan yang akan dilakukan unit bisnis 

mempunyai sifat : 

1) Darurat 

2) Sementara 

3) Permanen  

Jika perubahan sifatnya darurat agar dijelaskan secara spesifik dan dasar 

keadaan darurat dimaksud. 
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d. Ketentuan dalam melakukan menajemen perubahan unit bisnis terkait 

mencantumkan : 

1)  Permasalahannya 

2)  Usulan perubahan 

3)  Justifikasi 

e. Sebelum pelaksanaan manajemen perubahan permasalahan, usulan 

perubahan dan justifikasi diusulkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi 

untuk diperiksa. 

f. Jika perubahan telah sesuai dengan jenis, sifat dan memenuhi 

permasalahannya dapat diteruskan kepada pimpinan unit bisnis  untuk 

mendapatkan perstujuannya.  

g. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan manajemen dapat menunjuk 

koordinator proyek sesuai dengan jenis dan sifatnya.  

h. Selama pelaksanaan proyek, akan diawasi oleh personil dari UBIS terkait 

dan petugas fungsi SAS untuk menjamin pekerjaan dilakukan secara aman 

dan ramah lingkungan dan mengidentifikasi potensi bahaya/dampak yang 

dapat timbul. 

i. Hasil usulan perubahan di kirimkan ke Unit SAS Corporate untuk 

penetapannya dan diberlakukan secara all Unit, kecuali Susunan Organisasi 

P2K3, Kebijakan SMK3L dan Komitment SMK3L yang sifatnya Wilayah atau 

Regional.    

 

3. TANGGUNG JAWAB  
a. Unit Bisnis (UBIS) bertanggung jawab sampai dengan proses manajemen 

perubahan dapat diimplementasikan dan menginformasikan kegiatan yang 

akan dilakukan kepada unit terkait. 
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b. Pimpinan proyek yang ditunjuk dari Unit Bisnis  bertanggung jawab atas 

terimplentasinya proyek manajemen perubahan sesuai dengan jenis 

perubahan dan memastikan dalam melakukan tindakan manajemen  

perubahan tidak mengandung/ mencegahan terjadinya kecelakaan/insiden 

lingkungan yang kemungkinan akan terjadi. 

c. Pengawas/WASPANG UBIS dan unit fungsi  SAS bertanggung jawab untuk 

memastikan kelengkapan K3L sudah dipenuhi oleh unit bisnis yang 

melakukan manajemen perubahan sebelum bekerja dan mengawasi 

pelaksanaan pekerjaan sampai selesai. 

 

 

4. REFERENSI  
a. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 6.1. Sistem Kerja 

b. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 6.2. Pengawasan 

c. KD PT. TELKOM 37/UM 400/COO-D0030000/2010 tanggal 26 Oktober 2010 

tentang Penetapan Kebijakan Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan 

Perusahaan  (Enterprise Security and Safety Governance). 
d. KD PT. TELKOMSEL No. 041/05.01/PD-00/XI/2013 tanggal 14 Nopember 

2013 tentang Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Perseroan 

(Enterprise Security & Safety Governance). 
e. KD PT. Graha Sarana Duta No. 034/UM.000/GSD-000/2014 tanggal 19 

Desember 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3). 

f. PERMENAKERTRANS Nomor 08/MEN/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang 

Alat Pelindung Diri. 
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5. DEFINISI 
a. Manajemen Perubahan merupakan bagian yang sangat penting untuk 

menjamin bisnis dan proses yang dilakukan tidak mengalami kerugian 

karena sudah banyak sekali kecelakaan yang muncul karena lalai dalam 

membuat manajemen perubahan. 

b. Manajemen Perubahan adalah sebuah sistem manajemen untuk 

memastikan bahwa perubahan dari sebuah proses, tekhnologi, peralatan, 

prosedur, fasilitas, dan tenaga kerja sudah benar-benar dianalisa, 

didokumentasi dan dikomunikasi kepada pihak terkait sehingga perubahan 

yang direncanakan tidak menimbulkan kerugian baik dalam sisi keselamatan 

kerja,lingkungan, Mutu Produk, dan Efisiensi. Manajemen Perubahan ini 

adalah salah satu bagian dari Process Safety management/ Keselamatan 

Manajemen Proses. 

c. Manajemen Perubahan adalah sesuatu yang diusulkan terkait dengan 

potensi bahaya teridentifikasi dan berdampak terhadap kegiatan operasi. 

Setiap perubahan meliputi perubahan organisasi, sistem tata kerja, peralatan 

atau fasilitas, material dan HR harus direncanakan secara tepat dan teliti 

dengan mempertimbangkan aspek Mutu dan K3L.  

Perlu mengetahui jenis-jenis perubahan yang dapat dimasukkan dalam 

manajemen perubahan ini, adapun jenis-jenis perubahan antara lain adalah : 

a) Perubahan Tekhnologi/Proses Kimia  
Perubahan ini mencangkup perubahan di luar cangkupan dari batas aman 

yang telah disepakati, revisi alarm atau interlock, revisi software (Human 

Machine Interface), revisi intervensi logic, Introduksi zat kimia baru serta 

penggantian bahan kimia 
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b) Perubahan Peralatan (Equipment) 
Perubahan ini mencangkup adanya jalur jaringan akses atau peralatan baru, 

penyusunan ulang sistem jaringan akses, perubahan bagian peralatan, 

konstuksi material baru, parameter baru, penambahan sistem proteksi 

kebakaran dan penambahan sistem alarm gawat darurat. 

c) Perubahan Prosedur 
Perubahan ini mencangkup Standard Operating Procedure, Prosedur bekerja 

dengan aman, Prosedur kerja sementara, Prosedur pemeliharaan/inspeksi 

ataupun mengembangkan sebuah prosedur baru terkait dengan instalasi 

perlengkapan baru. 

d) Perubahan Organisasi/Personil  
Perubahan ini mencangkup berubahnya jumlah personel, struktur dalam 

organisasi, pengembangan peran baru dalam organisasi, dukungan 

pemeliharaan ataupun instrument/ listrik, kontraktor di area kerja dan 

absennya seorang pekerja dalam waktu yang panjang. 

e) Perubahan Fasilitas 
Perubahan ini mencangkup perubahan gedung, fasilitas utility, container, 

lokasi proses/peralatan gawat darurat dan area di luar produksi 

f) Perubahan darurat  
Perubahan yang bersifat darurat karena adanya suatu peristiwa spontan 

darurat yang tidak direncanakan 

g) Perubahan Sementara 
Sebuah perubahan yang direncanakan hanya dalam waktu yang terbatas; 

seperti percobaan, evaluasi, atau by-pass sebuah sistem keselamatan untuk 

pemeliharaan.  

Dapat juga berupa rencana dari sebuah proses yang diluar dari operasi 

biasanya atau transfer dari jaringan akses asal ke jaringan akses yang lain 

karena adanya perubahan kontruksi lingkungan umum oleh pihak ketiga. 
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h) Penggantian yang Sejenis (Replacement in kind) 
Adalah sebuah pergantian benda, peralatan, zat kimia, prosedur, yang 

memiliki spesifikasi sama dengan yang diganti. Dalam kasus ini, Manajemen 

Perubahan Tidak diperlukan. 

 

6. CATATAN / LAMPIRAN  
a. Formulir checklist bekerja pada ketinggian   

No. FM 28 00 01/UM000/R5W-5G100000/2019  
b. Catatan mutu Rapat Tinjuan Manajemen. 
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