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SUPERVISION SELF ORGANISATION
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Reaktif Ketergantungan Independen Keterkaitan
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Komitemen manajemen

• peraturan

• Control

• Supervisi

• punishment

Personal 
commitment

• Disiplin

• Tanggung jawab

• Kesadaran
pribadi

• training

Komitmen
Bersama

• Value

• Team building

• Team goal

• Pengembangan
organisasi

reaktif ketergantungan independen keterkaitan
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PERAN KEPEMIMPINAN

a. Komitmen
• Bertanggung jawab penuh terlaksananya sistem

manajemen keselamatan di perkemahan
• Membuat strategi pelaksanaan sistem manajemen

keselamatan
• Memastikan ketersediaan sumber daya yang 

diperlukan
• Berperan aktif, mengarahkan dan mendukung

pelaksanaan sistem manajemen keselamatan



b.  Kebijakan
• Membuat kerangka kerja sistem manajemen

keselamatan
• Mensosialisasikan sistem manajemen keselamatan

keseluruh elemen perkemahan

PERAN KEPEMIMPINAN



2. Perilaku keselamatan

Keselamatan harus menjadi
budaya dalam berkegiatan, 
dengan menggunakan pola
pendekatan risk based thinking 
dalam setiap aktifitas. Hal ini
harus menjadi budaya
perkemahan, bukan hanya
menjadi budaya pantia

SAFETY BEGIN 
WITH ME 

DO NOT 
LOOK THE 

OTHER 
WAY 

CAN I 
COUNT ON 

YOU?

BUDAYA KESELAMATAN

Culture is built 
collectivity



2. Perilaku keselamatan

• Safety begin with me!
• Selalu bertindak aman
• Mengajak orang lain untuk bertindak aman
• Memberikan informasi apabila ada kondisi yang tidak aman
• Menegur apabila melihat perbuatan yang tidak aman

Keselamatan harus menjadi budaya dalam berkegiatan, dengan
menggunakan pola pendekatan risk based thinking dalam setiap
aktifitas. Hal ini harus menjadi budaya perkemahan, bukan hanya
menjadi budaya pantia



• Do not look the other way!
• Disiplin
• Membaca dokumen keselamatan
• Berkegiatan sesuai dengan prosedur standard
• Mengenakan peralatan sesuai dengan fungsinya
• Memakai APD diarea yang telah ditentukan
• Avoid lone working
• Pastikan lokasi kerja aman

2. Budaya keselamatan



Membudayakan keselamatan di perkemahan, melalui ;
• Pelatihan
• Sosialisasi dan komunikasi
• Dokumen
• Prosedur
• Tanda dan rambu – rambu
• Drill
• Supervisi
• Inspeksi

2. Budaya keselamatan



3. Partisipasi peserta

Merupakan komponen yang paling besar dan paling berpotensi
terpapar risiko, dikarenakan sebagian besar dari mereka adalah
pendatang dilokasi perkemahan dan baru mengerti pola manajemen
keselamatan yang diterapkan diperkemahan. 

Panitia harus memastikan bahwa peserta dilibatkan secara aktif
sehingga budaya keselamatan terbentuk.



3. Partisipasi peserta

a) Pedoman sistem manajemen keselamatan

• Sederhana dan mudah dimengerti
• Penjelasan tentang tanda – tanda yang ada di perkemahan
• Berisis panduan praktis tentang keselamatan dan kesehatan
• Bisa dibawa kemana saja dan tidak mudah rusak
• Tanda dan kode yang dipakai sesuai dengan standar umum

yang berlaku



3. Partisipasi peserta

b) Sosialisasi dan drill
• Sosialisasi kepada seluruh peserta tentang sistem manajemen

keselamatan
• Briefing keselamatan pada saat berkegiatan
• Drill evakuasi dan kedaruratan
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