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THE SUCCESS OF YOUR PRESENTATION 
WILL BE JUDGED NOT BY THE 

KNOWLEDGE YOU SEND BUT BY WHAT 
THE LISTENER RECEIVES.
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Office Manager & Keynote Speaker



Peserta Webinar:

 Bisa menjelaskan konsep Safety Meeting dalam mencegah mecelakaan.

 Bisa menjelaskan perbedaan Safety Meeting dan Safety Talk

 Bisa memakai materi Safety Meeting The Leader Way

 Bisa menjelaskan alur konsep Safety Meeting The Leader Way Indoshe

OBJECTIVE



• Dasar perangkat pencegahan kecelakaan yang 

sudah dicover

• Safety Meeting, bagaimana secara konsep

mencegah kecelakaan

• Apa beda Safety Meeting dengan Safety Talk

• Kelemahan penyelenggaraan safety meeting 

pada umumnya

• Yang ingin diatasi oleh Safety Meeting The 

Leader Way

• Prinsip Leadership yang dipakai untuk Safety 

Meeting The Leader Way

OUTLINE

• Alur memakai materi Safety Meeting The 

Leader Way

o Judul

o Brainstorming

o Bahaya topik bahasan

o Teknis pengendalian

o Peragaan

o Penugasan menerapkan ke area

kerjanya

o Standar karyawan profesional

• Rangkuman



1. Safety Inspection 

2. Safety Observation

3. Safety Meeting

4. Pre Job Safety Talk

5. Daily Pre Shift Check

6. Job Safety Analysis (JSA)

7. Investigasi Insiden

8. IBPR (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko)

Dasar perangkat pencegahan kecelakaan 

Pengawas

Skill Dasar Pencegahan Kecelakaan (SAP) – Untuk Pengawas



1. Safety Inspection

2. Safety Observation

3. Safety Meeting

4. Pre Job Safety Talk

5. Daily Pre Shift Check

6. Job Safety Analysis (JSA)

7. Investigasi Insiden

8. IBPR (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko)

9. Teknik menyusun prosedur

10. Work Area Emergency Response Plan

10 Skill Dasar Personel K3L

10 Skill Dasar Personel K3L:



Safety Meeting, 

bagaimana secara konsep mencegah kecelakaan

Waktu

Ke
sa

d
ar

an



Safety Meeting vs Safety Talk

#Secara definisi:

Safety Meeting merupakan suatu pertemuan yang harus dihadiri oleh semua pekerja, supervisor, engineer,

foreman, HSE dan wakil management. Frekuensi pertemuan bisa mingguan atau bulanan sesuai dengan

rencana yang sudah dibuat oleh tim HSE.

Safety Talk atau biasa kita sebut Pre Job Safety Talk

merupakan meeting yang dilakukan sebelum dimulai nya

pekerjaan di lokasi kerja (per job desc), jadi ketika toolbox

meeting selesai, maka pekerja di bagi menjadi beberapa

kelompok untuk beberapa pekerjaan yang berbeda, nah di

lokasi pekerjaan yang berbeda - beda itulah juga di lakukan Pre

Job Safety Talk.



Safety Meeting vs Safety Talk

PERIHAL SAFETY MEETING PRE JOB SAFETY TALK
Konsep dalam mencegah 

kecelakaan

Menjaga tingkat kesadaran karyawan akan K3L tetap 

tinggi di semua hal penting dan strategis, terupdate 

pada perkembangan dan agenda perusahaan, serta 

alert terhadap kondisi-kondisi K3L tertentu.

Memastikan karyawan yang akan berangkat 

mengerjakan tugas berisiko kritis telah memiliki 

panduan JSA yang sesuai, memahami isinya, telah 

memenuhi persyaratan APD, lisensi, permit, peralatan, 

serta kualifikasi dan jumlah karyawan yang 

disyaratkan, sebelum mulai bekerja.

Topik K3L yang lagi hot JSA tugas yang akan dikerjakan

Statistik lagging dan leading indicator
Semua persyaratan APD, lisensi, permit, peralatan, 

serta kualifikasi dan jumlah karyawan

Mereview accident yang baru terjadi

Alert terhadap kondisi saat itu

Pemberian reward kepada Champion atau Hero K3L

Waktu Penyelenggaraan Mingguan, 2 mingguan, bulanan, 3 bulanan Setiap ada crew yang akan berangkat mengerjakan 

pekerjaan yang berisiko kritis.  Sehingga sehari bisa 

berkali-kali.  Tidak harus di awal shift.

Durasi meeting 30-60 menit 5-15 menit

Penyelenggara dan 

Audiencenya

Pimpinan Perusahaan kepada Senior Staf Pengawas garis depan kepada pekerja

Kepala departemen kepada para stafnya dan staf 

kontraktornya

Pengawas kepada pekerjanya

Pimpinan kontraktor kepada teamnya

Topik bahasan



OTAK HANYA MEMBERI 
PERHATIAN PADA 4 HAL :

buatlah meeting anda memenuhi paling sedikit salah satunya

MENARIK

BERBAHAYA

PENTING

MENYENANGKAN



Kelemahan penyelenggaraan safety meeting 

pada umumnya
• Pemilihan topik yang tidak relevan
• Penyampaian satu arah, peserta bosan
• Tidak menerapkan konsep leadership,

sehingga tidak ada atau minim:
• Pelibatan peserta meeting untuk ikut berpikir
• Pemberdayaan peserta meeting untuk

memberikan pendapat dan ide
• Memberikan apresiasi kepada yang terlibat

dan memberikan ide
• Coaching
• Mengingatkan nilai-nilai karyawan profesional

• Tidak mengajak peserta menyambungkan topik
dengan kondisi lapangan

• Tidak ada tugas



Yang ingin diatasi

oleh Safety Meeting The Leader Way

• Pemilihan topik yang tidak relevan
• Penyampaian satu arah, peserta bosan
• Tidak menerapkan konsep leadership, sehingga tidak ada

atau minim:
• Pelibatan peserta meeting untuk ikut berpikir
• Pemberdayaan peserta meeting untuk

memberikan pendapat dan ide
• Memberikan apresiasi kepada yang terlibat dan 

memberikan ide
• Coaching
• Mengingatkan nilai-nilai karyawan profesional

• Tidak mengajak peserta menyambungkan topik dengan
kondisi lapangan

• Tidak ada tugas



Safety Meeting The leader way

1. Menjadi bahan safety meeting yang mudah dipakai:

a. Topik K3 dan Lingkungan pilihan

b. Dalam bahasa yang sederhana

c. Sedekat mungkin dengan kondisi lapangan.

d. Materi pendek, topik kecil-kecil, sekali selesai

e. Tepat untuk bahan meeting 30-60 .

2. Dirancang untuk mencapai hasil terbaik.



SESI I



Alur memakai materi

Safety Meeting The Leader Way

Alur pemakaian materi Safety Meeting adalah:

• Judul

• Brainstorming

• Bahaya topik bahasan

• Teknis pengendalian

• Peragaan

• Penugasan menerapkan ke area kerjanya

• Standar karyawan profesional



Kerangka Safety Meeting The Leader Way



Prinsip Leadership 

yang dipakai untuk Safety Meeting

10% dari yang dibaca

20% dari yang didengar

30% dari yang dilihat

50% dari yang dilihat dan didengar

70% dari yang dikatakan dan didiskusikan

90% dari yang dikatakan dan dilakukan

#1 Mencapai hasil terbaik
Diajak bicara, diskusi dan mempraktekkan, yang bisa diingat peserta 70%-90%:



Prinsip Leadership 

yang dipakai untuk Safety Meeting

Peserta dilibatkan dengan diberikan banyak

pertanyaan efektif (open ended question), untuk:

• Diajak identifikasi tentang topik bahasan di 

lapangan sejak brainstorming

• Disiapkan pikirannya untukmenerima topik yang 

akan dibahas

• Mengevaluasi cara kerja sekarang.

#2  Pelibatan



Prinsip Leadership 

yang dipakai untuk Safety Meeting

Dengan metode pertanyaan efektif, peserta

diberdayakan untuk:

• Memberikan pendapat sejak pembahasan

pengendalian

• Mencari solusi dari suatu permasalahan

• Membrikan masukan dan ide-ide

#3  Pemberdayaan



Prinsip Leadership 

yang dipakai untuk Safety Meeting

• Sejak brainstorming di awal meeting, 

diberikan apresiasi kepada peserta yang:

• Bisa menjawan pertanyaan

• Pertanyaannya bagus

• Memberikan ide-ide

• Memperagakan di depan

#4  Apresiasi 



Prinsip Leadership 

yang dipakai untuk Safety Meeting

• Pemberian apresiasi memotivasi peserta

lain terlibat di sepanjang meeting

• Dengan peragaan oleh wakil peserta

memberikan percaya diri bahwa mereka

bisa.

• Kebanggaan mereka akan menumbuhkan

komitmen untuk menjalankannya di 

lapangan.

#5  Motivasi



Prinsip Leadership 

yang dipakai untuk Safety Meeting

• Mengkampanyekan nilai-nilai karyawan professional

• Aktif terlibat di safety meeting itu prestasi

• Memakai APD itu bernilai tinggi

• Mengikuti SOP itu mulia

• Menghentikan pekerjaan yang tidak aman itu keputusan yang bijak

• Melaporkan kecelakaan itu perbuatan bertanggung jawab

#6 Nilai-Nilai Karyawan Professional



Prinsip Leadership 

yang dipakai untuk Safety Meeting

• Sesedikit mungkin presentasi

• Untuk bagian presentasi lakukan interaktif

• Libatkan peserta untuk ikut berpikir untuk identifikasi masalah

• Libatkan peserta untuk mengevaluasi cara kerja sekarang.

• Gunakan banyak pertanyaan efektif (memakai open ended question) untuk

pelibatan.

#1  Pelibatan



RANGKUMAN

• Perangkat pencegahan kecelakaan dasar bagi pengawas

vs bagi personel K3L

• Konsep Safety Meeting adalah mencegah kecelakaan

dari sisi menjaga Awareness atau kesadaran K3L pekerja.

• Perbedaan Safety Meeting dengan Safety Talk



RANGKUMAN

• Prinsip Leadership yang digunakan: 

• Mencapai yang terbaik

• Pelibatan peserta

• Pemberdayaan peserta

• Apresiasi

• Motivasi

• Nilai-nilai karyawan profesional

• Pemakaian metode Effective Question dengan Open Ended Question



SESI II



AKSES MATERI



AKSES MATERI





Selamat menyelenggarakan

Safety Meeting “The Leader Way”



TERIMA KASIH



A. Sebutkan bahaya ………..di tempat kerja kita

• ----------------------------
• ----------------------------
• ----------------------------
• ----------------------------
• ----------------------------

TOPIK SAFETY MEETING

A. Jelaskan bahaya ……..

C. Diskusi kendali Bahaya

…….lanjutan identifikasi kendali

D. Peragaan



E. Peserta idenfitikasi bahaya …….di area kerja masing-masing

• Identifikasi bahaya TOPIK area masing-masing

• Mengenali JENIS KENDALI yang sudah dipakai

• Memahami PERLINDUNGAN yang diperoleh

• Memahami KETERBATASANnya

• MASUKAN apa untuk atasan atau perusahaan

Alat Pelindung Diri - Mata

F. Bangga menjadi karyawan profesional, yaitu
• Hanya MENGERJAKAN tugas yang ia telah diberi pelatihan
• Tidak melakukan pekerjaan yang BUKAN TUGASnya
• Tidak MENGOPERASIKAN kendaraan atau unit yang TIDAK memiliki SIMPER 
• MENGENALI bahayanya dulu SEBELUM mulai mengerjakan sesuatu
• STOP dan BERTANYA bila belum tahu CARA MENGERJAKAN dengan benar
• MEMAKAI APD yang distandarkan untuk pekerjaan
• MENGIKUTI sepenuhnya prosedur atau JSA yang telah ditetapkan
• STOP pekerjaan dan LAPOR atasan, bila prosedur atau JSA yang ada tidak bisa diikuti
• Aktif TERLIBAT diskusi di dalam SAFETY MEETING

Daftar Hadir

No.                  Nama                      Tandatangan No                 Nama                     Tandatangan
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