
Inspeksi
K3



Suatu proses untuk
menemukan potensi bahaya
yang ada di tempat kerja untuk
mencegah terjadinya kerugian
maupun kecelakaan di tempat
kerja dalam penerapan K3 di 
tempat kerja



Biasanya inspeksi keselamatan ditujukan terutama dalam 
menemukan dan merekam kondisi yang tidak aman

KONSEP INSPEKSI 

K3



cenderung menangkap
gap/temuan bersifat lokal atau
sesaat berupa kondisi tidak aman
maupun perilaku tidak aman.

Konsep Inspeksi K3



Ispeksi K3 memerlukan
Perencanaan

KONSEP INSPEKSI K3 

Persiapan dan
Pelatihan



KONSEP 

PDCA

PLAN, DO, CHECK, ACTION



PLAN
Dengan membuat persiapan-persiapan

inspeksi seperti menentukan jenis

inspeksi, frekuensi inspeksi, lokasi/area

tempat kerja, dan formulir inspeksi
atau inspection checklist.

PERENCANAAN INSPEKSI



DO
Befokuslah pada area yang

telah ditentukan dan periksa

bahwa seluruh isi checklist

inspeksi telah diperikasa.
PELAKSANAAN INSPEKSI



CHECK
Befokuslah pada area yang

telah ditentukan dan periksa

bahwa seluruh isi checklist

inspeksi telah diperikasa.
PELAPORAN INSPEKSI



ACTION
membuat skala prioritas upaya-upaya

perbaikan yang harus dikerjakan dan

memantau program perbaikan dan

anggaran biaya hingga implementasi

perbaikan selesai.
Tindak lanjut



Inspeksi K3 Efektif

Memeriksa tempat kerja

pada kondisi sehari hari

Melihat kegiatan dan

kondisi dimana insiden, 
cedera dan kerusakan
properti terjadi



1. Ada Sistem Pembinaan di tempat
2. Menyediakan sarana menindaklanjuti

Menjaga Konsistensi

Inspeksi K3



TUJUAN 

Mengidentifikasi dan merekam bahaya aktual dan potensial
yang ditimbulkan oleh bangunan, peralatan, lingkungan, proses
dan praktek

Mengetahui bahaya yang membutuhkan perhatian segera

Menentukan apakah kontrol bahaya yang ada memadai dan
beroperasi sebagaimana mestinya

Merekomendasikan tindakan perbaikan jika perlu

INSPEKSI K3



JENIS INSPEKSI K3



Toolbox Meeting/Safety Talk



SUATU CARA yang melibatkan

secara langsung pekerja untuk
mengingatkan bahwa K3 adalah hal

yang penting pada pekerjaan

Pengertian



PELAKSANAAN 

Setiap safety talk umumnya dilaksanakan 
atau memakan waktu sekitar 5 (lima) menit 
sehingga sering juga disebut dengan 
pembicaraan lima menit.

umumnya dilakukan pada pagi hari sebelum 
dimulainya pekerjaan untuk membahas apa saja 
kegiatan yang akan dilakukan serta melakukan 
evaluasi (review) terhadap pekerjaan yang telah 
dilakukan kemarin

SAFETY TALK



KENAPA HARUS 

Anda adalah membantu para pekerja untuk 
MENGENALI dan MENGENDALIKAN bahaya 
pada pekerjaan yang akan dilakukan

Safety talk menunjukkan komitmen 
pengusaha dan pekerja terhadap penerapan 
K3 di tempat kerja

SAFETY TALK



MATERI KOMUNIKASI  

Kondisi kondisi dan bahaya yang dapat timbul
dalam tempat kerja

Semua pengamanan dan alat alat
perlindungan yang diharuskan dalam tempat
kerja

Alat alat perlindungan diri bagi tenaga kerja
yang bersangkutan

Cara cara sikap yang aman dalam
melaksanakan pekerjaannya

SAFETY TALK



SAFTY 
TALK

Sistem Manajemen 
K3 (SMK3) (OHSAS 
18001), pasal 4.4.2 

menyebutkan bahwa 
perusahaan 

mewajibkan untuk 
mengkomunikasikan 

bahaya 

UU no. 1/1970, pasal 9 
ayat 1 telah 

mensyaratkan bahwa 
menjadi kewajiban 
pengusahan untuk 

mengkomunikasikan 
bahaya di tempat kerja 

kepada pekerja

Dasar Hukum



MAFAAT SAFETY TALK

Meningkatkan pengetahuan

pekerja tentang bahaya dan risiko
serta cara penanggulangannya

Meningkatkan pengetahuan

tentang prosedur K3 dalam

bekerja

Meningkatkan kemampuan

berkomunikasi antar pekerja



Safety Patrol / Safety Inspection



Inspeksi tempat kerja yang 

membahas proses kerja dan aktifitas
kerja serta membandingkannya

dengan standar yang telah di
tentukan

Pengertian



CONTOH PELAKSANAAN 

Ispeksi APAR

Inspeksi Toilet

Inspeksi APD.

SAFETY PATROL



JENIS SAFETY 

Safety Patrol berkala, yang sengaja 
direncanakan, menyeluruh, dan sistematis
dilaksanakan oleh komite K3

Safety Patrol terus menerus atau 
berkelanjutan harus dilakukan oleh 
supervisor, pekerja

PATROL



PELAKSAANAN

INSPEKSI
K3



PERSIAPAN 

Alat pelindung diri 

(APD)

Material yang digunakan

Faktor Lingkungan

House keeping & sanitasi

Sistem proteksi

kebakaran

Penilaian Bahaya

Kesehatan

Pedoman nilai ambang

batas

Pertimbangan program
Inspeksi



.

PELAKSANAAN

Prosedur Inspeksi

Kapan waktu terbaik 

untuk melakukan 

inspeksi?

Inspeksi K3 

Harian/Mingguan/Bul

anan

Keterbatasan dalam 

melakukan inspeksi 

K3



.

Laporan

Format pencatatan 
dan pelaporan 
inspeksi

Dokumentasi inspeksi

Penggunaan checklist

Laporan rinci



Evaluasi & tindak lanjut.

Agar pemeriksaan menjadi bagian yang berarti dari program 
pencegahan apapun, informasi yang dikumpulkan harus 
dianalisis dan digunakan



• Mengidentifikasi
kebutuhan pelatihan

• Menjelaskan jenis
kecelakaan yang 
terjadi

• Mengidentifikasi
peralatan,tugas, SPO

Analisis laporan inspeksi memiliki 
potensi 



Penyusunan Laporan

Lingkungan Kerja

Tenaga Kerja

Sarana dan Prasarana

Dokumen atau SPO

Tujuan dan manfaat



Pelaksanaan
Inspeksi



Suhu
Exhause
bekerja baik

Tidak ada udara
segar yang masuk

Pengukuran



Pengujian



Pemeriksaan



Rencana Pengembangan
Program

Menetapkan prioritas

Laporan tindak lanjut berkala

Tindak lanjut masalah K3RS



HASIL EVALUASI INSPEKSI

Menetapkan program



Dukungan
Pendanaan, Sarana
dan Prasarana

KEBERHASILAN



KESIMPULAN

Inspeksi K3 merupakan salah
satu program utama

Inspeksi bertujuan untuk
mendapatkan gambaran
penerapan program K3

Buatlah program hasil Inspeksi
speksi bertujuan untuk
mendapatkan gambaran
penerapan program K3


