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

Prosedur ini mengatur tentang tata cara pelaporan, pemeriksaan dan 

pengkajian terhadap kecelakaan/nyaris celaka dan penyakit akibat kerja  

insiden lingkungan serta Bencana Alam 

b. Tujuan 
Untuk memastikan setiap kecelakaan/kejadian nyaris celaka, penyakit akibat 

kerja dan insiden lingkungan dapat dilaporkan dan diselidiki sehingga dapat 

dicegah terjadinya kembali kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta 

pencemaran lingkungan serta pelaporan musibah bencana alam kepada 

manajemen. 

c. Tolok Ukur 
Penanganan dan penyelidikan kecelakaan/kejadian nyaris celaka dan penyakit 

akibat kerja serta insiden lingkungan yang efektif serta implementasi tindakan 

perbaikan dan pencegahan di lokasi kerja agar tidak terulangnya kasus 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta insiden lingkungan yang sama, 

sedangkan musibah bencana alam dapat diketahui jumlah korban jiwa kerugian 

asset dan penanganan recoverynya. 

 

2. PROSEDUR 
Untuk memastikan setiap kecelakaan/kejadian nyaris celaka dan penyakit akibat 

kerja, perusahaan melakukan pemeriksaan dan pengkajian setiap terjadi insident, 

dilaporkan dan diselidiki oleh pengurus P2K3 sehingga dapat dicegah terjadinya 

kembali kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan serta 

musibah bencana alam dengan cara sebagai berikut : 

a. Pelaporan dan pemeriksaan  kecelakaan kerja, kejadian nyaris 
celaka/insiden lingkungan, PAK yaitu : 
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1) Setiap personil di Telkom Group wajib melaporkan kepada atasan atau 

wakil P2K3 di unitnya atau posko SAS apabila terlibat atau menyaksikan 

kecelakaan/kejadian nyaris celaka di tempat kerja. 

2) Apabila korban mengalami luka ringan maka segera menuju kotak P3K 

terdekat untuk mendapatkan pengobatan atau menghubungi posko atau 

personil SAS yang diketahuinya.  

3) Apabila korban mengalami cidera yang tidak bisa ditangani oleh kotak 

P3K maka saksi kecelakaan/rekan kerja korban segera menghubungi 

posko SAS agar personil posko dapat menghubungi ambulance/bantuan 

medis lainnya. Personil posko SAS menghubungi petugas P3K yang telah 

ditunjuk untuk menstabilkan kondisi korban sampai bantuan medis datang. 

4) Apabila menurut penilaian petugas P3K cukup aman maka korban dapat 

dievakuasi dari Lokasi Kejadian ke rumah sakit terdekat dengan 

kendaraan perusahaan. 

5) Sekretaris P2K3 yang menerima laporan segera melakukan persiapan 

untuk kegiatan penyelidikan dan juga melaporkan kejadian kepada 

Disnaker dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam baik lisan/tertulis. 

b. Pengkajian kecelakaan kerja/kejadian nyaris celaka/insiden lingkungan  
dan penyakit akibat kerja 
1) Sekretaris P2K3 bersama personil dari SAS melakukan kegiatan 

pengkajian setiap kecelakaan kerja/kejadian, insiden lingkungan kerja dan 

penyakit akibat kerja yang menimbulkan  korban untuk dilaporkan 

sesegera mungkin. 

2) Pengkajian dilakukan dengan mencari fakta-fakta dari kondisi tempat 

kejadian, wawancara dengan saksi dan pengecekan dokumen terkait. 

3) Pengkaji kemudian menyusun laporan penyelidikan sesuai format formulir 

Laporan Penyelidikan Kecelakaan Kerja sesuai dengan formulir : 

a) Laporan Insiden lingkungan No. FM 25 00 01/UM000/R5W-
5G100000/2019.  
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b) Laporan Insiden lingkungan kerja No. FM 25 00 02/UM000/R5W-
5G100000/2019. 

c) Laporan penyidikan kecelakaan kerja dan PAK  No. FM 25 00 
03/UM000/R5W-5G100000/2019. 
Yang menjelaskan penyebab dan tindakan perbaikan serta 

pencegahan kecelakaan. Laporan diserahkan kepada ketua P2K3 

dan pengurus untuk kemudian ditindaklanjuti. 

c. Pelaporan pengkajian karena musibah bencana alam : 

1) Team tanggap darurat dengan unit Human Recources & CDC melakukan 

pengkajian lokasi bencana dengan mendata jumlah korban karyawan 

maupun karyawan mitra kerja perusahaan untuk melaporkan jumlah 

korban serta bantuan apa yang perlu disalurkan/ dibutuhkan oleh korban. 

2) Unit General Support & Logistik melaporkan jenis bantuan dan logistik 

yang diperlukan. 

3) Unit terkait dengan ALPRO melakukan inventarisir dan melaporkan jenis 

dan jumlah  ALPRO yang kena dampak bencana alam  dan cara 

melakukan recoverynya. 

4) Unit Finance melaporkan jumlah kerugian material dan ALPRO. 

5) Format formulir menggunakan formulir : 

Laporan musibah bencana alam  No. FM 25 00 04/UM000/R5W-
5G100000/2019 
Laporan dibuat Ketua P2K3, unit HR & CDC, Unit Logisitk & Unit Finance 

diketahui oleh Pimpinan Management.  

d. Tindak Lanjut dan Pemantauan 
1) Berdasarkan rekomendasi yang ada dalam laporan, pemeriksaan dan 

pengkajian, pengurus/ketua P2K3 menetapkan sumber daya dan rencana 

untuk pelaksanaan tindakan perbaikan/ recovery dan pencegahan. 
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2) Unit/personil yang ditetapkan sebagai pelaksana tindakan perbaikan dan 

pencegahan melaksanakan kegiatannya sesuai jadual yang disepakati. 

3) Sekretaris P2K3 melakukan pemantauan untuk memastikan tindakan 

perbaikan dan pencegahan selesai dan efektif. 

4) Sekretaris P2K3 membuat laporan kecelakaan kerja,/pengakajian penyakit 

akibat kerja (PAK)/ musibah bencana alam. 

e. Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengkajian Penyakit Akibat Kerja serta 
musibah bencana alam 
1) Dugaan adanya kasus penyakit akibat kerja didapatkan dari hasil laporan 

pemeriksaan kesehatan karyawan. 

2) Adanya laporan musibah bencana alam didapat dari hasil laporan instansi 

terkait.  

3) Ketua P2K3 kemudian melakukan pemeriksaan dan pengkajian terjadinya 

penyakit akibat kerja bekerjasama dengan dokter perusahaan atau pihak 

ketiga yang ditunjuk, jika musibah bencana alam Ketua P2K3 bersama 

unit HR, Logistik, Finance  dan unit pengelola ALPRO melakukan 

peninjauan langsung ke lokasi bencana untuk mengetahui jumlah korban 

dan kerugian asset serta jenis bantuan/ recovery  yang perlu 

ditindaklanjuti. 

4) Ketua P2K3 kemudian menetapkan rencana tindakan perbaikan dan 

pencegahan sesuai yang direkomendasikan oleh dokter 

perusahaan/pemeriksa atau manajemen perusahaan. 
 

3. TANGGUNG JAWAB  

a. Pengurus atau ketua P2K3 bertanggung jawab untuk meyediakan sumber daya 

yang diperlukan guna pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan  

kecelakaan/kejadian nyaris celaka dan penyakit akibat kerja. Selain itu 

melaporkan kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam ke Disnaker 

setempat. 



 

PELAPORAN, PEMERIKSAAN 
DAN PENGKAJIAN  

KECELAKAAN & PENYAKIT 
AKIBAT KERJA SERTA 

INSIDEN LINGKUNGAN 

No. Dok : PM 25/UM000/R5W-

5G100000/2019 

Revisi : 00 

Tanggal : 08 Agustus 2019 

Halaman : 8 dari 9 

 

BILA DICETAK DOKUMEN TIDAK TERKENDALI Page 8 
 

b. Sekretaris P2K3 atau personil SAS bertanggung jawab untuk melakukan 

pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja/kejadian nyaris celaka/insiden 

lingkungan/PAK/musibah bencan alam dan menyusun laporannya serta 

memantau efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan  

c. Setiap personil yang berada di lokasi TelkomGroup bertanggung jawab untuk 

melaporkan setiap kecelakaan kerja/kejadian nyaris celaka atau insiden 

lingkungan yang terjadi. 

d. Personil posko SAS bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti 

laporan kecelakaan/kejadian nyaris celaka/insiden lingkungan/PAK/musibah 

bencana alam yang masuk, termasuk tindakan darurat yang perlu 

dilakukannya. 

 

4. REFERENSI  
a. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 8.2. Pelaporan Bahaya 

b. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 8.3. Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan. 

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). 

 

5. DEFINISI 
a. Kecelakaan yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kematian 

atau cidera pada manusia. Kecelakaan tersebut disebut akibat kerja apabila 

terjadi selama korban melakukan pekerjaannya atau atas penugasan 

atasannya. 
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b. Penyakit akibat kerja yaitu gangguan kesehatan atau sakit yang disebabkan 

oleh faktor-faktor risiko kesehatan dari pekerjaan atau di lokasi kerjanya. 

c. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor 

d. Dokter perusahaan/pemeriksa yaitu dokter yang ditunjuk oleh Telkom Group  

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan dan telah memiliki 

kualifikasi sebagai dokter perusahaan menurut perundangan K3 yang berlaku. 

 

6. CATATAN / LAMPIRAN  
a. Formulir Laporan Insiden Lingkunagn 

No. FM 25 00 01/UM000/R5W-5G100000/2019 
b. Formulir Laporan Insiden Lingkungan Kerja 

No. FM 25 00 02/UM000/R5W-5G100000/2019 
c. Formulir Penyelidikan Kecelakaan Kerja & PAK  

No. FM 25 00 03/UM000/R5W-5G100000/2019 

d. Laporan musibah bencana alam   

No. FM 25 00 04/UM000/R5W-5G100000/2019 
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