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Manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Karyawan
PTAR mempertahankan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) kelas dunia yang mengacu pada Peraturan 
Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 26 tahun 2018 dan 
praktik internasional terbaik

Kesehatan dan keselamatan karyawan dan kontraktor 
menjadi prioritas utama bagi Perusahaan. PTAR berusaha 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari 
cedera, kematian, atau penyakit akibat kerja melalui  

pendekatan proaktif dan berbasis pencegahan.

CORPORATE COMMUNICATIONS

PT Agincourt Resources (PTAR) berupaya untuk  menyediakan tempat kerja yang aman, karena ini adalah aspek 
mendasar dari kegiatan operasional. Oleh karena itu, PTAR menerapkan pendekatan adaptif dan disiplin yang 
berkelanjutan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh unit bisnisnya.

TOTAL KEHILANGAN WAKTU KERJA (LTI) & KEKERAPAN KEHILANGAN WAKTU KERJA (LTIFR)
TOTAL LOST TIME INJURY (LTI) & LOST WORKING TIME (LTIFR) IN 2021

Description
Uraian

Total lost time injury (LTI)
Total Kehilangan Waktu Kerja (LTI)

Loss of working time (LTIFR)
Kekerapan Kehilangan 
Waktu Kerja (LTIFR)

2021

1 0

0,12

2020 2019 2018 2017

0 0 1

0 0 0 0,15



Mekanisme Utama untuk 
Mengintegrasikan K3 ke 
dalam Operasi PTAR

Metode Kerja Aman di Tambang Emas Martabe dirancang 
untuk mencegah penyebab terjadinya kecelakaan dan 
semua bahaya utama keselamatan kerja di lapangan 
secara sistematis.

Golden Rules
Golden Rules adalah aturan utama keselamatan kerja
yang dirancang untuk melindungi karyawan dari bahaya
risiko tinggi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan
serius secara umum di Industri pertambangan

Peraturan K3 dalam PKB
PTAR memiliki satu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang mencakup 100% dari 
pasal-pasal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kepemimpinan Keselamatan Garis Depan
Kepemimpinan Keselamatan Garis Depan merupakan pelatihan K3 
wajib bagi semua Pengawas Lapangan.

Take 5
Take 5 adalah alat kerja keselamatan sehari-hari yang menilai setiap 
pekerja dengan daftar periksa sebelum memulai setiap shift.

Penghargaan Keselamatan Kerja
Pemenang Laporan Bahaya tahunan dipilih dan penghargaan 
mereka diberikan pada saat kegiatan upacara penghargaan 
tahunan PTAR di Tambang Emas Martabe.

Tanggap Darurat
Program manajemen keadaan darurat untuk mencegah eskalasi 
jika terjadi peristiwa yang parah.

Fit for Life
merupakan program untuk menjaga kebugaran jasmani karyawan.

Program Kontrol Kritis Martabe
Program Kontrol Kritis Martabe ditujukan untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan yang serius/fatal.

HSE KPI Dashboard
Merupakan program pemantauan kinerja kompetitif yang 
menguraikan hal-hal yang sudah tercapai dan masih belum 
tercapai di Tambang Emas Martabe sehubungan dengan 
kepatuhan K3, guna mengidenti�kasi dan memperbaiki area 
yang diperlukan.

Program Perjanjian Keamanan Aktif (ASA)
Program Kesepakatan Perilaku Keselamatan Kerja Aktif (Active 
Safety Agreement atau “ASA”) memberikan kesempatan bagi 
pimpinan melakukan observasi kerja kepada timnya dan 
berdialog secara aktif terkait K3 guna mendorong dan 
memotivasi karyawan untuk memprioritaskan keselamatan 
dan kesehatan kerja setiap saat.

Inspeksi Tempat Kerja
Program Inspeksi tempat kerja adalah program inspeksi 
berbasis tim yang menggunakan daftar periksa untuk 
mengevaluasi kondisi tempat kerja dan memastikan 
lingkungan kerja yang aman secara keseluruhan di setiap 
departemen.

Komunikasi HSE (Health, Safety, and 
Environment)
Kegiatan mengoordinasikan pertemuan dengan kontraktor 
guna memastikan mereka mematuhi pengaturan Safety 
Steering Committee, Forum HSE, dan Safety Dept. Committee.

Kampanye Keselamatan Kerja
Informasi mengenai peringatan kesehatan dan keselamatan 
kerja diterbitkan jika cedera fatal terjadi dan poster 
keselamatan kerja dibuat agar setiap karyawan dan staf selalu 
sadar akan adanya bahaya

Food Tra�c Light Management System
Program ini berfokus pada keseimbangan gizi karyawan 
dengan menu makanan sehari-hari untuk karyawan, informasi 
keseimbangan gizi, dan tindakan pelaporan gizi sukarela.

Pemantauan Industrial Hygiene
Kegiatan ini mengaudit dan memantau kondisi lingkungan 
kerja untuk mendukung tempat kerja yang aman, sehat dan 
nyaman bagi karyawan

O� the Job Safety
Program yang ditargetkan pada masyarakat dan keluarga 
pertambangan yang lebih luas untuk
menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah 
keselamatan dan kesehatan kerja.

CORPORATE COMMUNICATIONS Agincourt Resources


