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I. UNIT KERJA TERKAIT  

1. UPT K3L  

2. Direktorat Logistik 

3. Direktorat Pengembangan 

 

 

II. TUJUAN  

Tujuan dari SOP ini adalah menciptakan kondisi yang aman, tertib, sehat dan 

selamat pada kegiatan konstruksi di lingkungan Institut Teknologi Bandung.  

 

 

III. REFERENSI  

Buku Saku Pedoman untuk Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) Konstruksi Jasa Marga. 

 

 

IV. PENGERTIAN & BATASAN 

1. PENGERTIAN  

a. Alat Pelindung Diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat 

bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan 

pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. 

b. Helmet adalah pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala 

secara langsung. 

c. Seragam perusahaan merupakan pakaian yang menjadi tanda pengenal 

pekerja pada suatu perusahaan, dapat berupa rompi, baju dan lain 

sebagainya.  

d. Safety shoes adalah sepatu khusus yang digunakan untuk mencegah 

kecelakaan fatal yang menimpa kaki baik karena tertimpa benda tajam 

atau berat, benda panas, dan lain sebagainya. 

e. Safety belt/harness adalah pengaman yang digunakan saat bekerja di 

ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 

meter.  

f. Scaffolding adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk 

menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan 

gedung dan bangunan-bangunan lainnya. 
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g. Kaca mata pengaman (safety glasses) adalah pelindung mata ketika 

bekerja. 

h. Pelindung telinga (ear plug) adalah pelindung telinga pada saat bekerja 

di tempat bising maupun melakukan pekerjaan yang menghasilkan suara 

bising. 

i. Traffic flagger adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan lalu lintas 

di jalan umum dekat lokasi proyek. Flagger membantu menunjukkan 

kepada pengendara jalan umum untuk memperlambat, menghentikan 

atau melewati zona masuk proyek dengan berhati-hati. Flagger bertugas 

apabila tidak ada rambu tanda memasuki area masuk proyek pada jalan 

umum.  

j. Jaring pengaman (safety net) adalah jaring yang digunakan pada 

bangunan tinggi untuk mencegah jatuhnya material dari ketinggian. 

k. Rambu-rambu K3 adalah perangkat yang memuat huruf, lambang, 

kalimat dan/atau perpaduan diantaranya dan digunakan sebagai 

peringatan, larangan, perintah atau petunjuk terkait kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

l. Sistem pentanahan atau biasa disebut sebagai grounding adalah sistem 

pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik 

sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik, petir. 

m. Bahan isolator adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan 

perpindahan muatan listrik. 

n. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah perangkat perlindungan 

kebakaran portable yang digunakan untuk memadamkan atau 

mengendalikan kebakaran kecil/ringan, yang sering terjadi dalam situasi 

darurat. Alat ini tidak diperuntukkan untuk digunakan pada kebakaran 

besar, membahayakan pengguna (yaitu tidak ada jalan keluar, asap, 

ledakan bahaya, dll), atau jika memerlukan keahlian pemadam 

kebakaran. 

o. Kotak P3K adalah suatu kotak yang berisi berbagai peralatan maupun 

obat-obatan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama. 

 

2. BATASAN   

- 
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V. PRINSIP  

Proyek dan aktivitas akademik tidak boleh terletak pada satu bidang atau overlap, 

sehingga harus terpisah. 

 

VI. PROSEDUR 

A. Alat Pelindung Diri  

1. Setiap pekerja wajib menggunakan helmet, seragam perusahaan dan 

safety shoes selama bekerja di dalam lingkungan proyek  
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2. Penggunaan APD lainnya disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta 

potensi bahaya yang dapat terjadi :  

a) Untuk pekerjaan di ketinggian, selain helmet dan safety shoes setiap 

pekerja wajib menggunakan safety belt/harness.  

 

 
Selain penggunaan APD, untuk pekerjaan di ketinggian, setiap 

pekerja diharuskan menggunakan scaffolding. 
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b) Untuk pekerjaan pengelasan, selain helmet dan safety shoes setiap 

pekerja wajib menggunakan sarung tangan dan masker untuk 

pengelasan.  

 

 
 

c) Untuk pekerjaan penggerindaan, selain helmet dan safety shoes 

setiap pekerja wajib menggunakan kaca mata pengaman, sarung 

tangan, pelindung telinga, dan masker. 
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Apabila terdapat pekerja proyek yang tidak menggunakan APD sesuai 

potensi bahaya dari pekerjaan yang dilakukan maka untuk Immediate 

Hazard (helmet, safety belt, safety shoes, safety glasses, sarung tangan, 

pelindung telinga dan pelindung wajah), pihak UPT K3L akan langsung 

menghentikan pekerjaan dan pekerja yang bersangkutan dapat kembali 

bekerja setelah menggunakan APD sesuai pekerjaannya, sedangkan untuk 

Mild Hazard (rompi), pihak kontraktor akan diberi waktu 1 x 24 jam untuk 

menyediakan APD untuk para pekerjanya.  

 

B. Pengaman di Lingkungan Proyek  

1. Pihak kontraktor menyediakan traffic flagger sebelum pintu masuk 

lingkungan proyek yang ditempatkan di sisi jalan umum.  

 

 
 

2. Pihak kontraktor memasang pagar sementara proyek pada batas keliling 

lokasi proyek (lokasi proyek benar-benar tertutup sehingga tidak ada 

akses bagi pekerja untuk masuk ke dalam lingkungan kampus ITB) dan 

pelindung jalan umum untuk konstruksi bangunan tinggi dan pada area 

yang bersinggungan dengan jalur pejalan kaki maupun jalur yang dilalui 

kendaraan.  

 

 

Single Flagger Two Flagger 
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3. Pihak kontraktor memasang jaring pengaman proyek (safety net) untuk 

konstruksi bangunan tinggi.  

 

 
 

4. Pemasangan rambu-rambu K3 konstruksi di dalam lokasi proyek  

Sebagai contoh :  

         

 

 

 

 

 

 

 

Pagar Proyek 

Pelindung Jalan Umum 

Jaring Pengaman 



 
 

JUDUL   : K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN 
KERJA) JASA KONSTRUKSI DI 
LINGKUNGAN ITB 

 

NOMOR            : 001/K3L/WRSO/2014 

REVISI  KE      : 1 

BERLAKU TMT : 11 Februari 2014 

HALAMAN         : 10 dari 15 

 

Standard Operating Procedure (SOP) 

TANDA LARANGAN  

                  
 

 

TANDA PERINGATAN 

            
 

 

 

 

5. Security harus berjaga di depan pintu keluar masuk proyek dan di dalam 

lokasi proyek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fasilitas Umum di Lingkungan Proyek  

1. Pihak kontraktor menyediakan denah lokasi fasilitas umum dan dipasang 

di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh pekerja konstruksi  

2. Pihak kontraktor menyediakan toilet (portable atau fixed) dengan jumlah 

yang cukup di dalam lokasi proyek  

 

 

 

 

Dilarang Masuk Dilarang Merokok Dilarang Melintas 

Awas Listrik Hati-hati 
Kelebihan 

Muatan 

Hati-hati 
Tersandung 

Hati-hati 
Tergelincir 
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3. Pihak kontraktor menyediakan tempat istirahat dan kantin di dalam lokasi 

proyek  

4. Pihak kontraktor menyediakan air bersih dengan jumlah yang cukup 

untuk para pekerja konstruksi  

 

 

 

 

 

 

 

5. Pihak kontraktor menyediakan tempat merokok khusus di dalam lokasi 

proyek  

 

D. Kebersihan dan Kerapihan Lingkungan Proyek 

1. Bahan, material yang berserakan harus dirapihkan baik sebelum, selama 

kerja dan setelah jam kerja proyek 

2. Akses jalan di dalam lingkungan proyek harus selalu bersih (kontraktor 

menyediakan tempat untuk membersihkan ban kendaraan serta jalan 

rutin dibersihkan). 

3. Alat kerja, perkakas lainnya yang digunakan tidak boleh merintangi dan 

membahayakan akses kerja dan disimpan setelah selesai jam kerja 

proyek  

 
 

 

 

 



 
 

JUDUL   : K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN 
KERJA) JASA KONSTRUKSI DI 
LINGKUNGAN ITB 

 

NOMOR            : 001/K3L/WRSO/2014 

REVISI  KE      : 1 

BERLAKU TMT : 11 Februari 2014 

HALAMAN         : 12 dari 15 

 

Standard Operating Procedure (SOP) 

4. Tempat sampah disesuaikan dengan jenis sampah dan volume, selalu 

dibersihkan dan dikumpulkan serta diangkut keluar proyek 

 
5. Sampah tidak boleh dibiarkan menumpuk, harus ada jadwal dan 

pembersihan secara rutin  

6. Semua pekerja wajib menyingkirkan paku yang berserakan, kawat/besi 

yang menonjol, potongan logam yang tajam, dan semua benda yang 

dapat membahayakan  

7. Jumlah bahan/material yang tersedia di lapangan untuk digunakan setiap 

harinya tidak berlebihan agar tidak mengganggu dan membahayakan 

akses kerja (selebihnya dikembalikan ke gudang umum)  

 

E. Penggunaan Instalasi Listrik di Lingkungan Proyek 

1. Ada alat penangkal petir pada lokasi kerja yang terbuka atau tinggi  

2. Tangan dan kaki tidak dalam keadaaan basah saat bekerja yang 

berhubungan dengan instalasi listrik  

3. Sistem grounding untuk panel dan instalasi listrik terpasang dan bekerja 

dengan baik  

4. Panel listrik dalam keadaan tertutup dan hanya dioperasikan oleh 

petugas yang ditetapkan (tidak sembarang orang) 

5. Kabel listrik dalam keadaan terisolasi, jika terkelupas segera perbaiki 

(dibungkus dengan bahan isolator) 
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6. Ukuran dan kualitas kabel sesuai dengan kebutuhan atau tenaga listrik 

yang dihasilkan  

7. Tanda peringatan pada setiap instalasi yang mengandung risiko voltase 

tinggi 

8. Saat memperbaiki instalasi listrik, pastikan aliran listrik dalam keadaan 

mati/putus dan dipasang label “sedang dalam perbaikan”  

9. Saat selesai pekerjaan, pastikan aliran listrik dalam keadaan mati 

 

F. Pencegahan Bahaya Kebakaran  

1. Sediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di lokasi proyek setiap jarak 

50 m  

2. Pihak kontraktor menyediakan denah/peta situasi posisi Alat Pemadam 

Api Ringan (APAR) serta jalur evakuasi pada lokasi yang mudah dilihat 

oleh seluruh pekerja.  

 

 

 

 

 

 

3. Pihak kontraktor menyediakan lokasi yang aman untuk tempat 

berkumpul jika terjadi kondisi darurat 

 

G. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 

1. Pihak kontraktor menyediakan kotak P3K di lingkungan proyek  

2. Apabila terjadi kecelakaan kerja, pihak kontraktor segera mengambil 

tindakan pertolongan pertama, namun bila tidak tertangani maka segera 

hubungi layanan darurat ITB di nomor telepon (022) 2500204. 

 

Selain ketentuan diatas, pihak kontraktor diharuskan : 

1) Menyerahkan SOP K3 yang berlaku di lingkungan proyek 

2) Mengadakan safety meeting setiap minggu dengan mengundang UPT K3L 

dengan alamat kantor : Laboratorium Doping Lantai 1 Jln. Ganesha No.10 

Bandung 

3) Menyerahkan laporan bulanan K3 kepada UPT K3L yang terdiri dari : 

 Daftar pekerja proyek  

 Kejadian dan penanganan kecelakaan yang terjadi 
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 Kepatuhan pekerja terhadap aspek K3 di lingkungan proyek 

 Dokumentasi K3 selama proyek berlangsung 

 

VII. INDIKATOR KEBERHASILAN  

Pelaksanaan proyek berjalan dengan tertib, aman dan tidak ada kecelakaan 

kerja yang terjadi di lingkungan proyek. 

 

VIII.   LAMPIRAN  

 

KECELAKAAN KERJA SAAT PEKERJAAN KONSTRUKSI BERLANGSUNG 
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JANGAN BIARKAN INI TERJADI PADA ANDA !!! 



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
UPT  KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN                    

       Gedung Campus Center  Barat,  Jalan  Ganesha  No. 10  Bandung  40132, Telp./Fax. (022) 2510456, 2500204 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tujuan: 
SOP ini bertujuan memberikan langkah-langkah penanganan pekerjaan konstruksi di Lingkungan ITB.  
 
Sasaran: 
Untuk mengetahui prosedur pekerjaan konstruksi di lingkungan ITB 
 
Prosedur: 

1. Pihak kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dipastikan telah mendapat SPK dari Direktorat 
Logistik 

2. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan semua pekerjanya harus menggunakan seragam 
perusahaan dan memakai ID card perusahaan. 

3. Kontraktor diwajibkan menyediakan peralatan keselamatan kerja yang standar untuk digunakan 
sebelum pekerjaan dilaksanakan. 

4. Pekerjaan standar diwajibkan menggunakan helm,  sepatu kerja, sarung tangan dan peralatan 
lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. 

5. Pekerjaan di atas gedung harus menggunakan peralatan yang sesuai standar keselamatan seperti 
tali pengaman, scaffolding dan peralatan lainnya.  

6. Jangan mengambil resiko menempuh jalan singkat di atas gedung dalam setiap melakukan 
pekerjaan  

7. Dalam pekerjaan  di atas gedung tali pengaman harus selalu terpasang saat bekerja  
8. Dilarang naik di atas beban yang melebihi alat yang digunakan 
9. Jangan menggerakkan menara scaffolding yang dapat dipindahkan jika ada pekerja di atasnya 
10. Dilarang duduk atau bersandar membelakangi/dipinggir alat scaffolding. 
11. Pada pekerjaan di area terbuka, apabila turun hujan maka pekerjaan harus dihentikan untuk 

menghindari bahaya petir. 
12. Penempatan barang kontraktor harus ditempatkan  pada tempat yang tidak berbahaya dan tidak 

mengganggu jalan sekitarnya. 
13. Apabila kontraktor tidak melaksanakan SOP ini maka akan diberikan teguran dan sanksi tidak boleh 

melakukan pekerjaan sebelum dipenuhinya standar keselamatan kerja dan apabila tidak diindahkan 
akan diberlakukan denda serta laporan ke Direktorat Logistik atau unit terkait sebagai bahan 
pertimbangan kinerja perusahaan. 

 
Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 23 Juli 2010 
Kepala UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan 
Lingkungan. 
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