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LEMBAR PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN PEMBINAAN TEKNISI AKSES TALI LEVEL I 

DENGAN SERTIFIKASI KEMENAKERTRANS REPUBLIK INDONESIA 
 

Setiap kandidat peserta Pembinaan Teknisi Akses Tali dengan Sertifikasi KEMENAKERTRANS telah membaca 
dengan seksama dan menyetujui syarat dan kondisi mengikuti pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Harus dipahami bahwa Pembinan Teknisi Akses Tali atau pun pelatihan K3 Bekerja diketinggian lainya 

termasuk aktifitas evaluasi didalamnya, menuntut dan membutuhkan tingkat kebugaran fisik yang baik. 
Selain adanya resiko kecelakaan yang fatal. Resiko bahaya bisa berasal dari orang ataupun dari lingkungan 
sekitar. Untuk mengantisipasi kesalahan yang berasal dari ketidaktahuan peserta, maka setiap peserta 
harus mematuhi intruksi dari tim pengajar selama pelatihan, terutama dalam aktifitas di lapangan/ 
praktek. Sedangkan untuk mengantisipasi resiko bahaya yang berasal dari lingkungan, tim pengajar akan 
berusaha untuk selalu menciptakan suasana yang aman untuk kelancaran pelatihan. 
 

2. Harus dipahami bahwa Pembinaan Teknisi Akses Tali ini merupakan kegiatan sertifikasi yang terstruktur  
dan mempunyai mekanisme penilaian tertentu, sehingga setiap peserta pelatihan diharuskan untuk 
mengikuti keseluruhan waktu pelatihan tanpa terkecuali. Kecuali jika menemui hambatan yang berasal di 
luar kuasa peserta, perusahaan tempat peserta bekerja, maupun tim peengajar. Setiap peserta 
diharuskann hadir tepat waktu selama waktu pelatihan. Keikutsertaan saja tidak menjamin bahwa peserta 
yang bersangkutan lulus begitu saja, akan tetapi didapat jika peserta mampu menyelesaikan semua 
pelajaran teori dan praktek dengan nilai memuaskan. 
 

3. Apabila terdapat peserta yang tidak lulus dalam evaluasi penilaian, maka peserta yang bersangkutan akan 
mendapatkan waktu tambahan yang ditentukan tim pengajar untuk melakukan proses evaluasi ulang. 
Apabila dalam evaluasi ulang peserta yang bersangkutan tetap menunjukkan hasil yang tidak memuaskan 
dan dibawah standar nilai kelulusan, maka pesserta tersebut dinyatakan tidak lulus. Serta harus mengikuti 
pelatihan lagi dari awal dengan biaya dan persyaratan administasi lainya yang sama (tidak ada potongan 
harga). 
 

4. Peralatan keselamatan yang dipinjamkan ke peserta pelatihan harus dipergunakan dan diperlakukan 
dengan sebaik-baiknya .  Jika terjadi  kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan keteledoraan peserta, 
maka akan ditagihkan kepada perusahaan tempat peserta bekerja. 

Dokumen ini harus ditandatangani  dan diserahkan kepada tim pengajar bersama formulir aplikasi lainya 
sebagai syarat keikutsertaan dalam pelatihan ini. 

Saya, ……………………………………………………………… telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan 
keikutsertaan sebagai calon peserta Pembinaan Teknisi Akses Tali dan setuju untuk mematuhi ketentuan yang 
ada di lembar ini. 
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PERNYATAAN TENTANG KONDISI KESEHATAN 

Harus dipahami dengan baik bahwa bekerja di ketinggian yang menggunakan aplikasi Rope Access sebagai 
sistem keselamatan akan melibatkan sejumlah aktifitas fisik dan mental yang tidak sedikit. Kondisi kesehatan 
tertentu yang dimiliki pekerja di ketinggian akan mengindahkan penyelesaian pekerjaan tersebut apakah 
dengan aman dan sukses. Idealnya pekerja yang bekerja di ketinggian yang besangkutan mempunyai sertifikat/ 
surat keterangan medis telah melakukan pemeriksaan keselamatan yang menyeluruh. 

Minimal, setiap kandidat peserta pembinaan diminta untuk menandatangani  formulir ini untuk menunjukan 
bahwa berdasarkan sepengetahuan  terbaik yang diingatnya bahwa kandidat peserta pembinaan yang 
bersangkutan secara historis bebas atau tidak menghidap kondisi-kondisi yang tercantum dibawah ini. Dan 
oleh karena itu tidak ada alasan apapun yang bisa menghentikan keikutsertaan dalam pembinaan Rope Access. 

Penyakit atau kondisi-kondisi prinsip tertentu yang tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang akan bekerja di 
ketinggian adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:  

1. Penyakit  Jantung/ Nyeri dada    6. Tekanan Darah tinggi 
2. Epilepsi, Sawan, Mudah Pingsan   7. Takut ketinggian/ Mudah gamang 
3. Gangguan fungsi lengan (tangan)   8. Mudah pusing dan terhuyung-huyung 
4. Ketergantungan alkohol atau narkoba            kesulitan dengan keseimbangan 
5. Diabetes yang selalu dalam pengobatan insulin 9. Pengakit kejiwaan/ dalam kondisi  
                Konseling 
 
Jika kandidat peserta tidak memiliki surat keterangan dokter ataau sertifikat medis untuk melakukaan 
pemeriksaan akan hal-hal tersebut diatas, maka orang yang bersangkutan harus menandatangani pernyaataan 
berikut ini dan menyerahkan kepada Tim Pengajar beberapa waktu sebelum pembinaan dimulai. 
 

PERNYATAAN : 
 

“dengan ini saya memastikan bahwa berdasarkan sepengetahuan terbaik yang saya ingat, bahwa saya tidak 
menderita kondisi fisik atau mental seperti yang tercantum diatas, yang tentunya akan mengganggu 
kemampuan saya untuk bekerja diketinggian dengan lancar dan aman, atau menempatkan diri pada resiko 
bahaya atas keterlibatan saya didalam pekerjaan Rope Access, Apabila pada akhirnya terjadi kesalahan atas 
informasi tersebut, maka saya siap untuk tidak mengikuti pembinaan ini”. 
 
 
Tanggal  : 

Nama Lengkap : 

Tanda tangan : 
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