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1. RUANG  LINGKUP,TUJUAN DAN TOLOK UKUR 
a. Ruang Lingkup 

Prosedur ini mengatur kegiatan pemberian ijin kerja dan Ijin masuk lokasi 

kepada mitra kerja Telkom Group dan pengawasan pengaman alat 

produksi indoor dan outdoor yang pelaksanaan pekerjaannya di lokasi 

kerja Telkom Group. 

b. Tujuan 
Untuk memastikan bahwa persyaratan SMK3L telah dipenuhi oleh mitra 

kerja pada saat pelaksanaan pekerjaannya di lokasi Telkom Group dan 

pengawasan pengamanan agar alat produksi berfungsi sesuai sistem. 

c. Tolok Ukur 
Pelaksanaan pekerjaan oleh mitra secara aman, selamat dan ramah 

lingkungan sehingga kecelakaan kerja dan dapat mencegah terjadinya 

pencemaran/kerusakan lingkungan serta alat produksi berfungsi tanpa 

kendala yang dapat menggangu aktivitas perusahaan. 

 

2. PROSEDUR 
Ijin kerja dan ijin masuk lokasi serta pengawasan pengamanan alat produksi, 

Perusahaan memberikan ijin kerja  kepada mitra kerja Telkom Group oleh UBIS 

terkait yang mempunyai pekerjaan dan oleh unit fungsi SAS memberikan ijin 

masuk lokasi kepada mitra kerja sesuai ijin kerja yang dikeluarkan/ditetapkan 

oleh UBIS,  sedangkan pengawasan pengamanan alat produksi fungsi SAS 

sebagai supervisi yang pelaksanaannya oleh anggota security yang dikelola oleh 

mitra kerja. 
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a. Ijin kerja setiap ada pekerjaan di lokasi kerja dengan cara sebagai 
berikut : 

1) Bagi setiap Unit Bisnis yang  melakukan  kegiatan pekerjaan 

yang berhubungan dengan alat produksi dan pekerjaan sipil baik 

indoor maupun outdoor yang  melibatkan mitra kerja eksternal, maka 

pihak Unit Bisnis  terkait  harus mengeluarkan surat ijin kerja dan 

menginformasikan perihal pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada 

pimpinan dimana lokasi kerja tersebut ada kegiatan pekerjaan dan unit 

fungsi SAS, sesuai formulir ijin kerja No. FM 15 00 01/UM000/R5W-
5G100000/2019 dan No. FM 15 00 02/UM000/R5W-5G100000/2019. 

2) Dalam isi surat ijin kerja minimal mencantumkan :  

(a) Nama perusahaan mitra kerja (PT/CV/Koperasi) 

(b) Nama personil mitra kerja 

(c) Jenis Pekerjaan 

(d) Lokasi tempat bekerja 

(e) Jadual pekerjaan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal  

berapa 

(f) Waktu bekerja dari jam berapa sampai dengan jam berapa 

(g) Penanggung jawab dari pemberi pekerjaan/ PIC dengan nomor 

telepon.   

(h) Pengawas Lapangan (WASPANG). 

3) Sedangkan jika dalam kondisi troublesorting UBIS pemberi 

pekerjaan mengirim pesan singkat (SMS)/ email  ke unit fungsi SAS, 

selanjutnya unit fungsi SAS mengirim SMS/ email kepada petugas 

jaga Pos Security untuk melakukan cross check kesesuaian SMS/ 

email dengan ketentuan mitra mengisi formulir ketentuan K3L No. FM 
15 00 05/UM000/R5W-5G100000/2019 dan formulir work permit No. 
FM 15 00 06/UM000/R5W-5G100000/2019 
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b. Ijin masuk lokasi bagi mitra yang akan melaksanakan pekerjaan : 
1) Berdasarkan surat ijin kerja dari UBIS, unit fungsi SAS menjawab/ 

menerbitkan surat ijin masuk lokasi kepada Unit Bisnis terkait pemberi 

pekerjaan sesuai dengan formulir FM 15 00 03/UM000/R5W-
5G100000/2019, dengan tembusan : 

(a) Unit kerja setempat terkait dengan pekerjaan. 

(b) WASPANG 

(c) Unit SAS lokasi setempat.  

2) Sedangkan untuk yang langsung kepada mitra kerja dengan formulir 

No. FM 15 00 04/UM000/R5W-5G100000/2019 dengan tembusan : 

(a) Unit Bisnis pemberi pekerjaaan 

(b) Unit kerja terkait pekerjaan setempat 

(c) WASPANG 

(d) dan Unit SAS lokasi setempat 

3) Dalam surat ijin masuk lokasi minimal mencatumkan : 

(a) Nama perusahaan mitra kerja (PT/CV/Koperasi) 

(b) Nama personil mitra kerja 

(c) Jenis Pekerjaan 

(d) Lokasi tempat bekerja 

(e) Jadual pekerjaan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal  

berapa 

(f) Waktu bekerja dari jam berapa sampai dengan jam berapa 

(g) PIC yang bertanggung jawab dari pemberi pekerjaan  

(h) Pengawas Lapangan (WASPANG). 
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c. Pelaksanaan pekerjaan mitra kerja wajib : 
1) Menunjukan surat ijin masuk lokasi yang telah dikeluarkan oleh unit 

fungsi SAS kepada petugas jaga security baik yang menggunakan 

Nota Dinas Elektronik (NDE) atau manual kepada Petugas jaga pos 

security. 

2) Mitra kerja wajib mematuhi dan memahami ketentuan K3L 

dengan menandatangani formulir ketentuan K3L No. FM 15 00 
05/UM000/R5W-5G100000/2019 dan diketahui oleh petugas unit 

fungsi SAS/ petugas security setempat serta mengisi formulir work 
permit  No. FM 15 00 06/UM000/R5W-5G100000/2019. 

3) Menyerahkan ID Card (KTP/SIM/Pasport) kepada petugas jaga 

Security dan mengisi buku tamu sesuai dengan ID card 

(KTP/SIM/Pasport) serta keperluannya. 

4) Mengubungi WASPANG untuk pelaksanaan pekerjaan.  

5) Petugas fungsi SAS/ petugas jaga security melakukan checklist work 
permit kepada mitra kerja dan menandatangani checklist work permit 

diketahui oleh pengawas/WASPANG UBIS terkait dan mitra kerja, 

formulir work permit No. FM 15 00 06/UM000/R5W-5G100000/2019. 
6) Semua tindakan pengamanan dan pencegahan kecelakaan atau 

kerusakan lingkungan yang diharuskan berdasarkan ijin kerja dan ijin 

masuk lokasi yang diterbitkan harus dipastikan telah dilengkapi dan 

diterapkan. 

7) Selama pelaksanaan pekerjaan, mitra kerja akan diawasi oleh personil 

dari UBIS terkait sebagai WASPANG dan petugas fungsi SAS untuk 

menjamin pekerjaan dilakukan secara aman dan ramah lingkungan 

dan mengidentifikasi potensi bahaya/dampak yang dapat timbul.  
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8) Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan mitra kerja maka 

pengawas/WASAPNG dari UBIS menginformasikan kepada personil 

pengawas unit fungsi SAS/ petugas jaga security untuk kemudian 

bersama-sama mengecek lokasi kerja untuk memastikan kondisi 

sudah aman, bersih dan rapi kembali. 

d. Jika ada pekerjaan dalam kondisi urgent mitra dapat langsung 
membawa surat ijin kerja dari UBIS pemberi kerja ke unit fungsi SAS 
untuk dibuatkan langsung surat ijin masuk lokasi secara manual 
dengan ketentuan seperti huruf b  point 2. 

e. Bila terjadi pelanggaran SMK3L oleh mitra kerja selama pelaksanaan 
pekerjaannya maka :  
1) pihak pengawas dari UBIS/ SAS akan memberikan teguran dan 

melakukan tindakan perbaikan serta pencegahan kecelakaan/ 

kerusakan lingkungan yang diperlukan. 

2) Bila terjadi kecelakaan kerja/insiden di lingkungan kerja Telkom Group 

maka pengawas/ WASPANG dari UBIS melaporkan kepada petugas 

jaga fungsi SAS/ personil Security untuk kemudian dilakukan 

penyelidikannya.  

3) Pengawas/ WASPANG UBIS terkait dengan pekerjaan juga dilibatkan 

dalam kegiatan penyelidikan kecelakaan kerja/ insiden lingkungan 

tersebut. 

4) Ketua P2K3, Sekretaris P2K3, Pengawas/ WASPANG dari UBIS/ unit 

fungsi SAS akan terlibat dalam proses konsultasi dengan mitra UBIS 

apabila konsultasi tersebut dibutuhkan. 

f. Pengamanan alat produksi perusahaan baik indoor maupun outdoor  
1) Kewenangan ada pada unit Security & Safety sebagai supervisi. 

2) Operasionalnya anggota security yang dalam pelaksanaannya dikelola 

oleh pihak mitra  
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3) Memastikan adanya sarana prasarana pengamanan gedung yang 

disediakan pengelola gedung/ unit General Support dan pengelola 

anggota security seperti : 

(a) Anggota Security 

(b) Pagar/ tembok pengaman 

(c) Fire Alarm Protection System 

(d) Smoke Detector 

(e) Head Detector 

(f) Hydrant Indoor & Outdoor 

(g) APAR 

(h) CCTV 

(i) Secure Park 

(j) Photo Cupture 

(k) HT/ Rig 

(l) KBM Roda 4 dan Roda 2 

(m) Metal Detector 

(n) Mirror Detector 

(o) Lampu Lalin 

(p) Pompa Air 

(q) Senter 

(r) Portal SAS, SROT & SMK3 

(s) Jadwal piket/ jaga 

(t) Alat tulis 

(u) Buku-buku catatan khusus/ formulir 

4) Melakukan perondaan dalam gedung, hasil temuannya baik yang 

bersifat rutin, urgent yang ditetapkan oleh manajemen  dicatat dalam 

buku mutasi dan dilaporkan ke POSKO WITEL untuk  diteruskan ke 

POSKO Regional. 
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5) Melakukan patroli luar gedung, setiap anggota yang melakukan 

patroli luar gedung harus dilengkapi dengan surat tugas patroli formulir 

No.  FM 15 00 07/UM000/R5W-5G100000/2019 dan KBM roda 4/ 

roda 2 dan sarana prasarananya. 

1) Melakukan pengamatan lingkungan dan memantau kehandalan 

sarana prasarana pengamanan alat produksi. 

2) Melaporkan hasil temuan patroli ke POSKO WITEL dan unit terkait 

untuk diteruskan ke POSKO Regional untuk ditindaklanjuti. 

3) Melakukan POSKO sehubungan dengan waktu/ keadaan darurat/ 
urgent seperti : PILPRES, PILLEG, PILKADA, RAFINARU dan kondisi 

dalam keadaan tanggap darurat.    

3. TANGGUNG JAWAB  
a. Unit Bisnis (UBIS) bertanggung jawab untuk menginformasikan kegiatan 

yang akan dilakukan oleh mitranya kepada unit fungsi SAS. 

b. Unit fungsi SAS bertanggung jawab untuk menerbitkan ijin masuk lokasi 

kepada mitra kerja Telkom Group dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan 

oleh mitra kerja serta mengambil tindakan pencegahan kecelakaan/insiden 

lingkungan yang kemungkinan akan terjadi. 

c. Unit fungsi SAS sebagai supervisi pengamanan alat produksi 

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

memastikan kelengkapan K3L sudah dipenuhi mitra kerja sebelum bekerja 

dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sampai selesai. 

e. Petugas Jaga fungsi SAS/ petugas jaga Security melakukan checklist work 
permit kelengkapan persyaratan harus dimiliki oleh mitra kerja formulir work 

permit No. FM 15 00 06/UM000/R5W-5G100000/2019. 

f. Mitra kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya secara 

aman, bersih dan memenuhi semua ketentuan K3L yang berlaku di Telkom 

Group formulir ketentuan K3L No. FM 15 00 05/UM000/R5W-
5G100000/2019 
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g. Petugas security pertanggung jawab dalam pengamanan alat produksi baik 

yang berada di dalam maupun di luar gedung. 

 

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. International Standard ISO 14001:2004 - Environmental Management 
System Requirement clause 4.4.6. Operational Control. 
 

5. DEFINISI 
Mitra kerja yaitu perusahaan/badan usaha di luar Telkom Group yang ditunjuk 

dan ditugaskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

 

6. CATATAN / LAMPIRAN  
a. Formulir Ijin Kerja dengan Point/ NDE 

No. FM 15 00 01/UM000/R5W-5G100000/2019 

b. Formulir Ijin Kerja manual  
No. FM 15 00 02/UM000/R5W-5G100000/2019 

c. Formulir Ijin masuk lokasi  kepada UBIS dengan POINT/ NDE 
No. FM 15 00 03/UM000/R5W-5G100000/2019 
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d. Formulir Ijin Masuk Lokasi kepada mitra langsung/ Manual   
No. FM 15 00 04/UM000/R5W-5G100000/2019 

e. Formulir ketentuan K3L  
No. FM 15 00 05/UM000/R5W-5G100000/2019  

f. Formulir checklist work permit   
No. FM 15 00 06/UM000/R5W-5G100000/2019 

g. Formulir Surat Tugas Pengawasan dan Pengaman ALRPO  

No. FM 15 00 07/UM000/R5W-5G100000/2019 
h. Catatan mutu GSD terkait pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan mitra 

kerja. 
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