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TENTANG
STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

KETENTUAN PEKERJAAN/PROYEK DI KAMPUS ITB

In?#?li'orn penjelasan mengenai pekerjaan/provek vang dikerjakan oleh pihak

ketiga di dalam kamPus ITB'

Sasaran:
Terciptanya suasana aman, nyaman, dan tertib di lingkungan pekerjaan/proyek yang

Oif<er1akan oleh pihak ketiga di dalam kampus ITB'

Prosedur:

1. Aspek Perijinan

a.PihakketigadiwajibkanlaporterlebihdahulukeUPTK3LlTB
b. Pihak ketiga rrarus mendapatkan ijin dari Drrektorat sarana dan Prasarana

untuk penggunaan Sarana dan Prasarana di ITB'

2. ASPEK K3L (Kesehatan, Kese|amatan Kerja dan Lingkungan)

1. Pekerja pada saat melakukan aktivitas pekerjaannya, tidak diperkenankan

merokok.

2. Semua pekerja dan pegawai kontraktor harus menggunakan:

a. Seragam Perusahaan
b. Memakai lD card Perusahaan
c. Peralatan K3 sesuai pekerjaannya

3. Kontraktor diwajibkan menyediakan peralatan .keselamatan 
kerja konstruksi

yang standar untuf digunakan dalam melaksanakan pekerjaan para pegawainya'

seperti:
a. helm,
b. sePatu kerja (safetY shoe)'
c. sarung tangan,
d. masker,
e penutup telinga (ear plug) dan peralatan safety lainnya'
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4. Khusus pekerjaan di atas gedung, selain peralatan pada butir 2., pekerja harus
menggunakan peralatan keselamatan tambahan seperti. scaffolding, jaring
pengaman, tali pengaman (Safety Harnest), helm bertali.

5. Sebelum melakukan aktivitas/pekerjaan, setiap pekerja dibantu/dipantau petugas
K3 Proyek wajib melakukan pemeriksaan peralatan K3 yang akan digunakan, dan
memastikan peralatan berfungsi dengan baik.

6. Dalam pekerjaan di atas gedung tali pengaman (safety harnest) harus selalu
terpasang saat bekerja.

7. Area pekerjaan/proyek harus menggunakan batas pemisah tertutup di

sekelilingnya, dengan menggunakan papan, seng atau penutup lainnya agar tidak
dapat dimasuki/dilalui oleh orang lain selain pekerja.

8. Penempatan barang dan peralatan kontraktor harus ditempatkan pada tempat
yang tidak berbahaya dan tidak mengganggu jalan sekitarnya, serta diberi batas
pengaman tertutup di sekelilingnya dengan menggunakan papan, seng atau
penutup lainnya agar tidak dapat dimasuki dilalui oleh orang lain selain pekerja.

9. Untuk pekerjaan di atas gedung/ketinggian, pada area sekeliling untuk pejalan
kaki diberi pengaman tertutup di atasnya.

10.Setiap area pekerjaan dan penempatan barang diberi tanda/rambu peringatan
K3L (hazard)

11. Kontraktor wajib memperbaiki dan pembersihan jalan/fasilitas ITB yang rusak
atau kotor akibat aktivitas kendaraan keluar/masuk kendaraan proyek.

12. Limbah konstruksi tidak boleh keluar/luber dari batas pemisah proyek.

13.Tidak diperbolehkan menempuh jalan singkat di atas gedung dalam setiap
melakukan pekerjaan.

14. Dilarang naik di atas beban yang melebihi alat yang digunakan.

15.Jangan menggerakkan menara scaffolding yang dapat dipindahkan jika ada
pekerja di atasnya.

'16. Dilarang duduk atau bersandar membelakangi/dipinggir alat scaffolding.

17.Pada pekerjaan di area terbuka, apabila turun hujan maka pekerjaan harus
dihentikan untuk menghindari bahaya petir.

18. Selama berada di kampus lTB, setiap pekerja/pegawai proyek wajib
mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.

19. Kontraktor wajib memasukkan laporan kegiatan K3L proyek kepada UPT K3L ITB
setiap bulan.

20. UPT K3L ITB melakukan inspeksi mingguan yang berkaitan dengan aspek K3L,
hasil inspeksi dapat menyebabkan perubahan ketentuan K3L yang ada. Petugas r
UPT K3L ITB akan membawa surat tugas.
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3. ASPEK Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) :

1. Kontraktor wajib menyerahkan jadwal keluar/masuk kendaraan proyek (hari,

tanggal dan jam), dan peta lalulintas kendaraan proyek kepada UPT K3L.

2. Kontraktor menyediakan satuan pengaman untuk setiap titik kegiatan proyek.

Daftar personil dan fotcopy lD card diserahkan kepada UPT K3L

3. Satuan Pengaman Proyek selain bertugas di kontraktor wajib:

a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Pengaman ITB (UPT K3L)

b. Mengatur lalulintas sekitar proyek

c. Tidak diperkenankan berkeliling di kampus ITB tanpa ijin

4. Daftar kendaraan operasional proyek untuk pegawai disampaikan ke UPT K3L
untuk diterbitkan ijin masuk/keluar kampus lTB.

5. Penjagaan sekitar proyek menjadi tanggung jawab satuan Pengaman Proyek.

6. Satuan Pengaman ITB akan melakukan patroli untuk koordinasi dan mencatat
petugas Satuan Pengaman Proyek yang sedang bertugas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Agustus 2015
Kepala UPT Keamanan, Kesehatan,

Lingkungan

Dr. YogiWibisono Budhi, ST.MT
NtP. 1 97 102101 999031 001


