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1. Tujuan 

SOP Pelatihan K3 ini dibuat sebagai acuan/rujukan dalam merencanakan 

berbagai pelatihan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan program 

pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedur ini meliputi kegiatan K3 di 

berbagai area yaitu persemaian, tanaman, pemeliharaan, pemanenan, 

keamanan,  Pemantauan Lingkungan, Transportasi dan administrasi 

perkantoran di Kebun Sawit. 

3. Referensi 

Rujukan yang dipakai dalam prosedur kerja adalah : 

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

d. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  

e. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang 

Timbul Karena Hubungan Kerja. 

f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/Men/1993 tentang 

Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, 

Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 

g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/ 1996 tentang 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/ 1998 tentang 

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja 
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dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

 

4. Definisi 

Pengertian yang digunakan dalam prosedur kerja ini adalah istilah-

istilah sebagaimana terdapat dalam rujukan butir 4. 

• Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa 

kerja. 

• Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

• Pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

• Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum 

atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau 

milik badan hukum baik milik swasta maupun milik Negara yang 

mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.    

• Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau 

terbuka, bergerak atau tetap dimana pekerja bekerja atau yang 

sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan 

dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya , 

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman 

dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang 

berhubungan dengan tempat kerja tersebut.  
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• Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

• Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai 

unsur pekerjaan, upah dan perintah. 

• Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang 

terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan 

/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan 

pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

• Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk 

dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun 

di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

• Audit adalah pemeriksaan secara sistematik dan independent 

untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan 

sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan 

secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan 

perusahaan. 

• Pengendalian Dokumen adalah kegiatan untuk menertibkan 

dokumen asli maupun hasil revisi yang meliputi penyimpanan 

dan pendistribusian kepada bagian-bagian yang telah ditentukan 

sesuai dengan urutan penomoran. 
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• Jaminan sosial tenaga kerja adalah program public yang 

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi 

resiko social ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya 

menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. 

 

5. Tanggung Jawab 

1. Manager  kebun 

a. Sebagai penanggung jawab P2K3, mengesahkan dan 

mengendalikan   dokumen yang berlaku di Kebun. 

b. Mengesahkan dokumen manual SMK3. 

c. SMK3 terintegrasi dalam Unit Manajemen. 

d. Menyetujui bentuk-bentuk pelatihan untuk perbaikan K3 di 

berbagai area. 

2. Asisten Kepala Kebun 

a. Sebagai Ketua P2K3 yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan SMK3 dapat berjalan dengan baik. 

b.  Memberi tugas kepada komite/sekretaris P2K3 untuk menyusun 

pengendalian/perbaikan resiko di berbagai area berdasarkan 

hasil identifikasi dan penilaian. 

c. Merencanakan pelatihan yang sesuai dengan 

perbaikan/pengendalian resiko. 

3. Asisten Kebun 

a. Sebagai pembina K3 di wilayah kerjanya. 

b. Mempelajari dokumen/manual SMK3 dan menerapkan di area 

kerjanya. 

c. Menyiapkan tenaga yang akan mendapatkan pelatihan dalam 

perbaikan resiko sesuai bidang kerja masing-masing. 
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4. Kepala Tata Usaha Kebun 

a. Merencanakan bentuk-bentuk pelatihan dalam pengendalian 

termasuk menyiapkan instrukturnya. 

b. Meminta perkembangan hasil penerapan pelatihan kepada 

Pembina K3 Afdeling  di berbagai area kegiatan.  

 

6. Prosedur Kerja 

6.1. Manager Kebun selaku penanggung jawab P2K3 memeriksa dan 

menyetujui manual Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) sebelum dikeluarkan.  

 Manual yang terkendali memiliki ciri “Dokumen Resmi” stempel 

asli Kebun. 

6.2. Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 

merencanakan pelatihan sesuai dengan 

pengendalian/perbaikan terhadap resiko dari hasil identifikasi 

dan penilaian terhadap kecelakaan kerja di berbagai area 

kegiatan. 

6.3. Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 

mengusulkan bentuk-bentuk pelatihan yang telah direncanakan 

kepada Manager Kebun sebagai penanggung jawab P2K3. 

6.4.   Manager Kebun menyetujui rencana pelatihan yang dibuat oleh 

Ketua P2K3. 

6.5. Komite / sekretaris menyusun proposal detail tentang 

pelaksanaan pelatihan, meliputi jenis pelatihan, tata waktu, 

peserta, biaya, tempat dan instruktur. 
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6.6.  Komite / sekretaris P2K3 menyampaikan proposal detail kepada 

Ketua P2K3, selanjutnya disampaikan kepada Penanggung 

jawab P2K3 untuk memperoleh persetujuan. 

6.7.   Setelah memperoleh persetujuan Manager Kebun, Komite / 

Sekretaris membuat pemberitahuan ke Afdeling tentang 

adanya pelatihan, jenis dan klasifikasi peserta. 

6.8.   Pembina K3 Afdeling Kebun  menyiapkan personil yang akan 

diikutsertakan dalam pelatihan sesuai dengan jenis pelatihan 

berdasarkan area kegiatannya. 

6.9.  Ketua P2K3 melalui Komite / Sekretaris P2K3 melakukan 

evaluasi / meminta laporan kepada Pembina K3 Afdeling  

tentang hasil pelatihan setelah rentang waktu implementasi 

hasil pelatihan.  

7. Pengendalian Catatan 

 
7.1. Catatan yang tersimpan di bagian ini akan dipelihara secara 

benar agar terlindung dari kerusakan atau kehilangan. 

Pemeliharaan terhadap catatan mutu ini dimaksud untuk 

membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan sebagai bukti obyektif 

telah dilaksanakannya sistem mutu. 

7.2. Pengendalian catatan ini mencakup pengaturan indeks filing, 

penentuan masa berlaku dan pencatatan pemusnahannya. 

7.3.  Pemusnahan catatan harus ada persetujuan penanggungjawab 

dengan pembuatan Berita Acara Pemusnahan, untuk 

membuktikan bahwa catatan mutu tersebut layak untuk 

dimusnahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 
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7.4. Untuk memindahkan pengendalian digunakan formulir Daftar 

catatan, dikerjakan dan disimpan oleh masing-masing 

penanggungjawab PK. 

 

8. Pengendalian Dokumen 

8.1. Dokumen yang diterbitkan dari Kantor Kebun adalah dokumen 

terkendali, dokumen tersebut tidak boleh digunakan tanpa 

seijin Kantor  Kebun. 

8.2. Jika terjadi perubahan pada dokumen tersebut harus 

mengajukan permintaan revisi dokumen dengan menggunakan 

formulir permintaan revisi dan dikoordinasikan dengan Kantor 

Kebun. 

8.3. Semua dokumen kadaluwarsa yang dianggap masih perlu 

disimpan, maka harus diberi “ KADALUWARSA” dan 

berkoordinasi dengan Sekretariat SPO. 


