
 

  Halaman : 1 / 1 

   

FORMULIR INSPEKSI UMUM TERENCANA 

TAMBANG / RUN–OFF MINE (ROM) 
 
Nama site   :  ……………………   Lokasi / Area :  …….....…….. 
Departemen / Section :  ……………………   Tanggal :  ………....…… 
 

TINGKAT RISIKO PANDUAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENGENDALIAN BAHAYA 

Kritis Berhenti, isolasi, SEGERA laporkan ke atasan, dan perbaiki segera. 

Tinggi Berhenti, SEGERA laporkan ke atasan, putuskan : lanjutkan dengan catatan atau perbaiki segera. 

Sedang Laporkan ke atasan dan perbaiki setelah temuan risiko kritis dan tinggi telah dilakukan. 

Rendah Laporkan ke atasan dan perbaiki setelah temuan risiko kritis, tinggi, dan sedang telah dilakukan. 

 

N
O 

HAL YANG DIPERIKSA 
POIN 

MAKS. 
POIN 

AKTUAL 

1 Pengendalian debu : penyiraman terjadwal, jumlah water truck cukup.  4  

2 
Kondisi slope / bench : ketinggian dan kemiringan standar, bebas batuan 
lepas. 

4  

3 Luas area untuk manuver (di front, disposal dan ROM) memadai. 4  

4 Penerangan di front / disposal / ROM memadai. 4  

5 
Housekeeping terpelihara dengan baik. Tempat sampah memadai jumlahnya 
dan dikosongkan secara rutin. 

4  

6 Sump/Settling pond dalam kondisi lancar aliran airnya dan terawat 4  

7 Semua operator dan driver melaksanakan P2H (random sampling). 4  

8 Rambu-rambu lalu lintas lengkap dan memadai (dilapisi pantul cahaya). 4  

9 Semua karyawan disiplin terhadap semua aturan / prosedur K3LH. 4  

10 Ada rambu-rambu penunjuk arah masuk, keluar, ke titik pengungsian, dll. 4  

11 
Tersedia APAR di semua unit dan tersedia 1 water truck yang dapat berfungsi 
sebagai unit pemadam kebakaran. 

4  

12 Semua kendaraan sarana pengawas dilengkapi dengan kantong P3K. 4  

13 
Kendaraan sarana dan kendaraan dengan ketinggian kurang dari 4 m 
dilengkapi buggy whip yang tingginya 4 meter dari tanah. 

4  

14 Drainage / arah aliran air memadai dan tidak ada genangan air di permukaan. 4  

15 Jalan angkut rata (tidak bergelombang) dan bebas dari batuan lepas. 4  

16 Lebar jalan angkut sesuai standar dan dilengkapi bund–wall yang memadai. 4  

17 Semua jalan angkut dilengkapi dengan bund wall dan parit drainage. 4  

18 Rintangan / blind of spot dilengkapi dengan cermin cembung yang memadai. 4  

19 
Semua driver dan operator memiliki surat izin mengoperasikan (random 
sampling). 

4  

20 Semua air limbah/hujan dari tambang/ROM mengalir ke sump/settling pond. 4  

21 Karyawan yang bekerja dengan dewatering dilengkapi pelampung. 4  

22 Bagian berputar dari pompa air, tower lamp diberi pengaman. 4  

23 Kondisi sling, rantai, dan alat angkat lainnya baik, bersih dan ada KIP. 4  

24 Semua unit / peralatan dilengkapi perlengkapan keselamatan (safety devices). 4  

TOTAL NILAI 96  

PERSENTASE = (Total poin aktual / Total poin maks.) x 100 %  
   

Keterangan : 90 – 100% sesuai dg standar  poin 4, 50 – 74% sesuai dg standar  poin 2, 
 75 – 89% sesuai dg standar  poin 3, < 50% sesuai dg standar  poin 1. 
   

Inspeksi oleh, 
 
 

(……………………) 

Inspeksi ulang oleh, 
 
 

(……………………) 

Inspeksi ulang oleh, 
 
 

(……………………) 

Jabatan  : Jabatan  : Jabatan  : 

Tanggal  : Tanggal  : Tanggal  : 

 


