
WORK PERMIT SYSTEM

SISTIM IZIN KERJA



Work Permit –

TUJUAN

Tujuan utama dari Izin Kerja adalah untuk memastikan bahwa :

• Izin tertulis diberikan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dimana 

selama pekerjaan berlangsung tidak membahayakan orang, merusak 

lingkungan atau asset perusahaan

• Dampak pekerjaan yang dilakukan telah ditentukan lokasinya.

• APD dan peralatan yang tepat tersedia dan digunakan.

• Bagian lain yang terkait, maklum akan status peralatan yang dikerjakan

• Manajemen dan karyawan lainnya maklum akan progres pekerjaan yang

sedang berlangsung.



Work Permit –

BAGAIMANA SISTIM INI BERFUNGSI

Sistim ini berfungsi melalui :

• Perencanaan pekerjaan dilakukan koordinasi dengan bagian lain

• Rencana pekerjaan dikomunikasikan oleh mereka yang 

melaksanakan

pekerjaan dengan orang lain yang terkait

• Pemeriksaan terhadap bahaya yang mungkin timbul selama 

pekerjaan

• Kontrol dan Pengawasan cara kerja yang aman selama pekerjaan

berlangsung

• Meninggalkan lokasi pekerjaan dalam keadaan bersih dan aman 

setelah pekerjaan selesai



Work Permit –

Bagaimana memastikan berjalannya 
sistim ini

• Dengan cara tidak mencoba melalaikannya. 

• Bahwa sistim ini dirancang untuk keselamatan

setiap orang.

• Bahwa ini bukan sekedar latihan mengisi form.

• Tandatangan anda berarti Tanggung Jawab

• Jika ragu – STOP, tanyakan atasan anda atau

petugas Safety



Work Permit –

Bagaimana sistim ini dikontrol

• Dengan menggunakan suatu form Izin Kerja 

yang ditandatangani oleh orang yang 

memberi izin untuk pekerjaan tertentu, 

didalam suatu lokasi tertentu dan membuat 

daftar peringatan-peringatan yang 

diperlukan untuk memastikan pekerjaan 

berlangsung dengan aman.



Work Permit –

ORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB 

UNTUK IZIN KERJA

• Manajer departemen

• S/I departemen

• HSE Manager

• HSE Koordinator

• Project Manager

• Pelaksana pekerjaan



Work Permit –

Manajer Departemen

• Bertanggung jawab untuk seluruh sistim izin kerja ini 

didalam departemennya

• Menetapkan dan memastikan bahwa karyawan 

mengerti pekerjaan mana yang tidak memerlukan izin 

kerja

• Mengadakan inspeksi untuk memastikan sistim izin 

kerja ini dipatuhi



Work Permit –

S/I Departemen

• Mengevaluasi pekerjaan yang akan dilakukan 

dan inspeksi pada lokasi kerja.

• Memastikan semua persyaratan dalam izin 

kerja ini telah dipatuhi

• Menandatangani izin kerja

• Koordinasi dengan Bagian Safety mengenai 

persyaratan safety yang diperlukan



Work Permit –

Petugas Safety

• Petugas safety ialah Superintendent, Team Leader 
atau Officer yang bertanggung jawab memastikan 
persyaratan safety telah terpenuhi

• Melakukan test gas atau udara sebelum pekerjaan 
dilakukan

• Inspeksi rutin kondisi pekerjaan yang sedang 
berlangsung untuk semua izin-izin kerja dan 
memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan 
aman.



Work Permit –

Pengawas Pekerjaan

• Pengawas pekerjaan ialah Team Leader

• Memeriksa semua kondisi yang disyaratkan dalam 
izin kerja telah terpenuhi dan menandatanganinya.

• Memeriksa rutin pekerjaan yang dilakukan sesuai 
dengan izin yang diberikan

• Inspeksi lokasi setelah pekerjaan selesai dan 
menandatangani pernyataan selesainya pekerjaan.



Work Permit –

Pelaksana Pekerjaan

• Mengurus permohonan izin kerja

• Mengerti kewajibannya dan persyaratan safety serta 
menandatanganinya

• Memperbaharui izin kerja jika pekerjaan dilakukan lebih 
dari 12 jam.

• Memastikan bahwa pekerjaan dihentikan jika jenis 
pekerjaan atau kondisi lingkungan berubah sejak izin 
kerja dikeluarkan. Perubahan tsb. Harus segera 
dilaporkan kepada Safety Inspection atau Manajer 
departemen.

• Memastikan bahwa pekerjaan selesai, lokasi kerja 
kembali bersih dan aman



Work Permit –

JENIS-JENIS IZIN KERJA

• Cold Work Permit

• Hot Work Permit

IZIN KERJA TAMBAHAN

• Izin Kerja Memasuki Ruang Terbatas

• Izin Kerja Mengisolasi Peralatan Listrik

• Izin Kerja Menggunakan radioaktif

• Izin Kerja Penggalian

• Izin Kerja Pada Ketinggian dan Scaffold 



Work Permit –

• Untuk semua jenis pekerjaan yang tidak tercakup
dalam Hot Work

• Untuk semua pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang yang bekerja tidak tetap pada area
tersebut mis. : memakai crane, loader, tukang
batu, tukang kayu dll.

• Pekerjaan yang menggunakan tekanan tinggi
mis.: hydrostatic test, pneumatic test, sand-
blasting

IZIN KERJA COLD WORK 



Work Permit –

• Untuk setiap pekerjaan yang dapat menimbulkan 

sumber bahaya kebakaran seperti : mengelas, 

memotong, menggerinda dll.

• Untuk pekerjaan pada peralatan listrik yang tidak 

diisolasi.

• Menggunakan alat yang tidak aman pada daerah 

berbahaya

IZIN KERJA HOT WORK



Work Permit –

• Diperlukan sebelum seseorang 

memasuki suatu ruang terbatas untuk 

alasan apapun.

Yang dianggap suatu ruang terbatas adalah 

tangki, vessel, silo, pipa, sump/pit dimana 

kemungkinan terdapat akumulasi gas mudah 

terbakar atau beracun ataupun kurangnya oxygen

IZIN KERJA MEMASUKI RUANG TERBATAS



Refreshing Training Course

• Persyaratan Umum

– Setiap ruang kerja terbatas:

• Tidak termasuk dalam tempat kerja biasa

• Memiliki tempat masuk dan keluar yang dibatasi

• Memiliki ventilasi yang memadai

• Kadar oksigen dalam udara berkurang

• Tekanan atmosfir selama di ruang terbatas

– Tindakan Pengendalian dan Metode Rescue harus 

dinyatakan pada SIK (tergantung klasifikasinya)

• Kelas A

• Kelas B

• Kelas C

• Kelas D

SIK-RUANG TERBATAS



Refreshing Training Course

• Persyaratan Umum

– Ruang terbatas belum tentu tetap berada 

dalam klasifikasi yang ditetapkan. Hal ini 

dapat berubah dengan melakukan  

pengujian awal. Demikian pula kondisi di 

dalam ruang terbatas yang buruk akan 

membutuhkan klasifikasi yang lebih rendah.

– Sifat pekerjaan yang sedang dilakukan di 

ruang terbatas juga dapat meningkatkan 

faktor risiko ketka melakuakn pekerjaan 

tersebut.

SIK– Ruang Terbatas



Refreshing Training Course

• Risiko terkait

– Ruang terbatas yang bersisiko tingggi dari 

berbagai kontaminan tidak mudah 

diidentifikasi atau dikontrol. Kondisi berikut 

mungkin disebabkan :

– Kontaminan yang dicurigai  dan tidak 

teridentifikasi

– Tidak ada ventilasi

– Tidak dapat mengisolasi

– Akses atau jalan keluar yang berbahaya

Kelas “A”



Refreshing Training Course

• TINDAKAN PENGENDALIAN DAN METODE 

PENYELAMATAN

– Alat bernafas pribadi harus dikenakan oleh petugas ketika masuk 

ruang terbatas kelas A. Selain itu, alat penyelamatan diri 

pernapasan harus dilakukan setiap saat.

– Pekerja yang bertugas akan memiliki akses langsung ke alat 

bernafas dan tripod untuk keperluan penyelamatan di sepanjang 

waktu. 

– Melakukan pengujian kadar udara secara khusus

– Modifikasi alat bernafas hanya dapat dilakukan berdasarkan 

saran ahli dan setelah dilakukan pengujian kadar udara

– Safety harnesses harus dipakai  setiap saat

– Penerangan yang cukup

– Peralatan pemadaman api

Kelas “A”



Refreshing Training Course

• Risiko terkait

– Ruang terbatas dengan potensi risiko 

mengandung kontaminasi yang dikenal. Namun 

kondisi tersebut dapat dikendalikan sebelum 

masuk. Kondisi berikut mungkin disebabkan :

– Gas-gas yang diketahui

– Pengendalian sumber kontaminasi

– Pengendalian  atau prediksi gas yang masuk

– Ventilasi yang buruk

– Pembatasan area

Kelas “B”



Refreshing Training Course

• TINDAKAN PENGENDALIAN DAN METODE 

PENYELAMATAN

– Self contained breathing apparatus harus dipakai pekerja 

yang memasuki ruang terbatas kelas B. Selain itu, a self 

rescue breathing apparatus harus dibawa setiap waktu.

– Pekerja yang bertugas akan memiliki akses langsung ke 

alat bernafas dan tripod untuk keperluan penyelamatan di 

sepanjang waktu.

– Safety harnesses harus digunakan sepanjang waktu

– Membutuhkan peningkatan dalam ventilasi

– Melakukan pengujian kadar udara secara khusus

– Peralatan Pemadaman api

– Pencahayaan yang cukup

Kelas “B”



Refreshing Training Course

• Risiko terkait

– Ruang terbatas biasanya terisolasi dari sumber risiko 

potensial. Ruang-ruang terbatas diakses secara teratur 

dan dapat dimasuki di bawah kondisi yang terkendali. 

Kondisi berikut mungkin dikarenakan :

– Kontaminan terisolasi

– Pengendalian kontaminan yang keluar

– Akses yang baik

– Pencahyaan yang cukup

Kelas “C”



Refreshing Training Course

• TINDAKAN PENGENDALIAN DAN METODE 

PENYELAMATAN

– Pekerja yang bertugas akan memiliki akses 

langsung ke alat bernafas dan tripod untuk 

keperluan penyelamatan di sepanjang waktu.

– Safety harnesses akan dipakai setiap waktu

– Pemeliharaan ventilasi yang baik

– Diperlukan pemantauan kadar uadara

– Peralatan pemadam api

Kelas “C”



Refreshing Training Course

• Risiko Terkait

– Ruang terbatas yang potensi risikonya sangat 

rendah dan dapat dimasuki. Ruang terbatas 

biasanya:

– Akses terbuka

– Ventilasi baik

– Risiko kontaminan rendah dan dapat 

dikendalikan

– Pencahayaan yang baik

– Pengendalian kontaminan yang keluar

Kelas “D”



Refreshing Training Course

• TINDAKAN PENGENDALIAN DAN METODE 

PENYELAMATAN

– Pekerja akan memiliki akses langsung ke tripod 

untuk tujuan penyelamatan setiap saat.

– Memeliharan ventilasi dengan baik

– Dibutuhkan pengujian kadar udara secara 

khusus

Kelas “D”



Work Permit –

• Untuk pekerjaan yang memerlukan isolasi 

sumber energy suatu peralatan.

• Izin kerja ini harus dilakukan dengan 

pemasangan label (TAGGING)

IZIN KERJA MENGISOLASI PERALATAN LISTRIK



Work Permit –

• Untuk setiap pekerjaan yang 

menggunakan radioaktif dilokasi kerja 

seperti : X-ray untuk pengelasan pipa dll.

IZIN KERJA MENGGUNAKAN RADIOAKTIF



Work Permit –

• Untuk semua pekerjaan penggalian dengan 

kedalaman lebih dari 30 cm, pemancangan 

tiang.           

• Izin ini harus diminta 72 jam sebelumnya 

untuk investigasi lokasi kabel, pipa bawah 

tanah. Gambar jalur-jalur kabel harus 

dilampirkan pada izin kerja ini.

IZIN KERJA PENGGALIAN



Work Permit –

• Diperlukan jika harus bekerja pada ketinggian 

lebih dari 1.8 meter dan tidak terlindungi oleh 

handrail (pagar pengaman).

• Diperlukan jika harus menggunakan scaffold

IZIN KERJA PADA KETINGGIAN DAN 

SCAFFOLD



Work Permit –

• Semua izin kerja harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan, 

12 jam sebelum pekerjaan yang direncanakan dimulai.

• Koordinasi mengenai semua izin kerja harus dibicarakan didalam 

rapat koordinasi harian

• Lembar asli pertama dari setiap Izin Kerja harus digantungkan 

dilokasi kerja

• Test gas/udara diharuskan untuk :semua pekerjaan hot work, 

pekerjaan listrik didalam daerah berbahaya dan memasuki 

daerah/ruang terbatas.

• Semua lokasi kerja harus diperiksa sebelum dan setelah selesai 

pekerjaan.

• Lokasi kerja yang tercakup dalam Izin Kerja harus diperiksa 

minimum sekali dalam sehari

PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK SEMUA 

IZIN KERJA



Work Permit –

• Batasan

• Tidak ada suatu izin kerja yang mencakup seluruh lokasi 

kerja atau peralatan. Setiap jenis peralatan harus 

dibuatkan izinnya masing-masing

• Jika dibutuhkan, suatu sketsa yang mendetail harus 

dilampirkan pada izin kerja utama yang menunjukkan 

batasan dari izin tersebut.

• Selama shutdown/overhaul, beberapa jenis peralatan 

dapat dicakup oleh suatu Izin Kerja Utama yang bukan 

Hot Work

MASA BERLAKU DAN BATASAN IZIN KERJA



Work Permit –

• Masa Berlaku

• Suatu Izin Kerja hanya berlaku untuk suatu shift sampai 

maksimum 12 jam

• Izin Kerja dapat diperpanjang dan harus divalidasi pada 

setiap awal pergantian shift

MASA BERLAKU DAN BATASAN IZIN KERJA



Work Permit –

• Setiap orang mempunyai wewenang untuk 

membatalkan Izin Kerja jika pekerjaan dianggap 

berbahaya atau lingkungan sekitar telah berubah 

sejak dikeluarkannya izin tersebut.

• Pengawas pekerjaan dan Bagian Safety harus 

menghentikan setiap pekerjaan jika pelaksana 

pekerjaan tidak dapat menunjukkan Izin Kerja yang 

sah.

PENARIKAN DAN PEMBATALAN



Work Permit –

• Setelah pekerjaan selesai, lokasi kerja harus 

diinspeksi bersama oleh Pelaksana 

Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan.

• Setelah lokasi kerja dinyatakan kembali 

normal, izin kerja akan ditandatangani pada 

bagian selesainya pekerjaan

PEKERJAAN SELESAI


