
REVIEW INSIDEN 

DALAM  1 (satu) MINGGU TERAKHIR, 
DI DUNIA TAMBANG TELAH TERJADI 2 KASUSDI DUNIA TAMBANG TELAH TERJADI 2 KASUS

INSIDEN FATAL DAN 
MENGAKIBATKAN HILANGNYA

3 NYAWA KORBAN

1. Insident Fatal PAMA site Jembayan – KALTIM 
(9 Sept 2008)

2. Insident Fatal PT. CK site Kota Bangun
(13 Sept 2008)(13 Sept 2008)



Informasi awal kejadian : Saat akan membagikan snack untuk operator excavator di
front loading dengan menggunakan mobil sarana. Saat melintas di depan

1. INSIDEN PAMA JEMBAYAN

front loading dengan menggunakan mobil sarana. Saat melintas di depan
dump truck, tiba tiba unit dump truck maju dan menabrak kendaraan sarana.

1 (satu) orang group leader dan driver
Sarana meninggal dalam kejadian
insiden iniinsiden ini
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SKETSA KEJADIAN



1. INSIDEN PT Cipta Kridatama

Informasi awal kejadian : Saat mobil sarana / LV melintas di belakang dump truck
777 D (yang siap mundur untuk loading) akan melakukan pengecekan kuku777 D (yang siap mundur untuk loading) akan melakukan pengecekan kuku 
bucket excavator, tiba tiba dump truck mundur dan melindas mobil sarana / LV

1 (satu) orang supervisor meninggal1 (satu) orang supervisor meninggal
akibat kejadian insiden ini.



Hal yang harus dilakukan
1 Kenali blind spot / bidang gelap alat berat

Contoh : bidang gelap CAT 789 (Sekelas HD 1500) ref : Pit  Traffic  Rules Hand Book ; KPC 2005

1. Kenali blind spot / bidang gelap alat berat



BAHAYA - Jarak pandang dari alat berat bergerak dapat sangat terbatasBAHAYA - Jarak pandang dari alat berat bergerak dapat sangat terbatas
sehingga timbul keadaan berbahaya bagi kendaraan ringan yang memasuki
zona pengoperasian alat berat bergerak.
KONSEKUENSI -Cedera serius, kematian dan atau kerusakan alat dapat
terjadi akibat tabrakan .



1 S k d / LV h b d dil “bli d ” / bid l

2. Ikuti PROSEDUR MENDEKATI ALAT BERAT

1. Semua kendaraan sarana / LV harus berada diluar area “blind spot” / bidang gelap
alat berat / HD.

2. Untuk A2B seperti excavator batas aman menggunakan radius swing yaitu 30 meter.p gg g y

3. Untuk HD 785 dan EH 1700 “Bidang Gelap” adalah sebagai berikut :
a. Area di depan 5 Meter
b Area di belakang Tidak terbatasb. Area di belakang Tidak terbatas
c. Area di samping kanan 20 meter
d. Area di samping kiri 2 meter

4. Jika terpaksa harus mendekat alat berat / HD harus mengikuti langkah :
a.  HARUS “MELAKUKAN KONTAK POSITIF” dengan operator alat berat bergerak / HD 
yang akan didekati, dan gunakan radio komunikasi.
b. Operator alat berat bergerak HARUS menghentikan unitnya dan menurunkan semuab. Operator alat berat bergerak HARUS menghentikan unitnya dan menurunkan semua
attahment yang ada serta memastikan dilakukan pengamanan terhadap pergerakan unit.
c. Operator baru diijinkan mengoperasikan unitnya setelah kendaraan sarana / LV keluar
dari Bidang Gelap / Blind Spot ataupun radius aman swing 30 meter

Catatan : Kontak Positif adalah tindakan berkomunikasi dengan operator alat berat dan operator alat berat
memberikan tanda bahwa dia menerima dan mengerti komunikasi itu. 



3. Pastikan semua rekan kerja memahami
prosedur ini

SEMOGA KEJADIAN SERUPA TIDAK TERJADI
DI TEMPAT KERJA KITADI TEMPAT KERJA KITA

AMIEN . . . . . 


