Kriteria Penilaian CSMS – Prakualifikasi Kontraktor Self Supervised
NO

URAIAN

A

B

C

D

1

KEBIJAKAN
MANAJEMEN

Tidak ada Kebijakan
keselamatan kerja

Ada pernyataan
kebijakan tertulis

Kebijakan menetapkan
kewajiban & tanggung
jawab kontraktor akan
keselamatan kerja

2

ORGANISASI
KESELAMATAN
KERJA

Tidak ada
penugasan orang
khusus

Ada penugasan khusus
di lapangan (Leader)

Ada safety officer dengan
tugas & tanggungjawab
tertulis, tetapi belum ada
program

Ada Safety Officer & punya program
kerja, inspeksi & safety meeting / talk
secara rutin

PERATURAN
DASAR
KESELAMATAN
KERJA
PROGRAM
LATIHAN
KESELAMATAN
KERJA

Tidak ada pedoman
atau peraturan
Keselamatan Kerja
tertulis

Peraturan Keselamatan
Kerja tertulis &
dikembangkan, Tetapi
belum disebarluaskan

Peraturan keselamatan
kerja dijadikan pedoman
& sudah disebar luaskan

Pedoman keselamatan kerja
disebarluaskan & ada program
reward & punishment

Tidak ada pelatihan
keselamatan kerja

Hanya ada pelatihan
dasar keselamatan kerja

Ada pelatihan
keselamatan kerja &
pekerja khusus
bersertifikat

Semua pelatihan &
penyelenggaraan Keselamatan
kerja telah di jadualkan

3

4

Kebijakan menetapkan kewajiban &
tanggungjawab kontraktor
disebarluaskan kepada pekerja

5

ALAT PELINDUNG
DIRI

Belum semua
pekerja diberi APD
yg tepat

Semua pekerja telah
diberi APD yg tepat
tetapi belum ada
pengawasan

Dilakukan pengawasan
untuk memastikan APD
dipakai & dipelihara

Dilakukan pelatihan penggunaan &
pemeliharaan APD

6

PROGRAM
ORIENTASI KERJA

Tidak ada program
orientasi kerja
pekerja

Orientasi dilakukan
dalam bentuk instruksi
lisan belum tertulis

Rencana tertulis dengan
bimbingan, tetapi belum
dilakukan observasi &
evaluasi

Orientasi terencana & dilakukan
observasi & evaluasi
pekerja/pejabat baru

7

PROGRAM SAFETY
MEETING

Tidak ada safety
meeting

Safety meeting di
selenggarakan &
dilaporkan ke pemberi
kerja

Topik safety meeting di
bawakan bergiliran oleh
peserta

Safety meeting dihadiri oleh
pimpinan kontraktor & pembicara
tamu

8

PROGRAM
INSPEKSI
KESELAMATAN
KERJA

Tidak ada program
Inspeksi
keselamatan kerja

Tidak ada program &
jadwal, inspeksi
keselamatan kerja
dilakukan tidak terarah

Ada program inspeksi
keselamatan kerja &
tindak lanjut untuk
perbaikan

Rekomendasi & tindak lanjut
inspeksi keselamatan kerja
dilaporkan & didokumentasikan

9

MANAJEMEN
PERALATAN &
MATERIAL

Tidak ada program
pemeriksaan/
perawatan peralatan
& material

Tidak ada program dan
jadwal, tetapi inspeksi
peralatan dilakukan tidak
terarah

Ada program
pemeriksaan tetapi
pelaksanaan belum
konsisten

10

PELAPORAN &
PENYELIDIKAN
KECELAKAAN

Tidak ada
prosedur/alur
komunikasi
pelaporan
kecelakaan

Ada prosedur/diagram
alur komunikasi
pelaporan kecelakaan

Prosedur kerja tertulis
mewajibkan melaporkan
kecelakaan kepada
pemberi kerja

Prosedur mengisyaratkan pelaporan
& penyelidikan kecelakaan
didokumentasikan

11

PROSEDUR KERJA
& TANGGAP
DARURAT

Tidak ada prosedur
kerja tertulis untuk
pekerjaan tertentu,
hanya mengikuti
kebiasan

Prosedur kerja tertulis
belum dibakukan

Prosedur kerja tertulis
sudah dibakukan, tapi
belum ada pengawasan

Dilakukan pengawasan dilapangan
untuk memastikan prosedur kerja &
tanggap darurat dipatuhi

12

KEBERSIHAN
LOKASI KERJA

Tidak ada peraturan
tentang
pemeliharaan
kebersihan di tempat
kerja

Ada peraturan tentang
kebersihan & kesehatan,
housekeeping

Peraturan di
sosialisasikan kepada
pekerja

Program pelaksanaan peraturan
diawasi oleh mandor, pengawas &
Safety Leader

13

PENGELOLAAN
LINGKUNGAN

Belum ada kebijakan
pengelolaan
lingkungan

Ada kebijakan tetapi
belum memiliki prosedur
pengelolaan lingkungan
terhadap peralatan &
pekerjaan

Ada prosedur, tetapi
belum dilakukan
pengawasan

Pengelolaan lingkungan diprogram
sesuai prosedur & diawasi oleh
mandor, pengawas, Safety Leader.

Catatan :
- Subyek 1,2 & 10 mutlak harus memenuhi kriteria level D

Program dilaksanakan sesuai
rencana dicatat & didokumentasikan

