
SAFETY SIGN ASSESSMENT



Safety Sign Assessment

    pandang?
5. Dimana dan bagaimana cara pemasangan rambu atau media 

    digunakan?
3. Bahan atau material apa yang sebaiknya digunakan?
4. Berapa ukuran sebuah rambu K3 agar ideal dengan jarak 

Perusahaan yang akan melaksanakan pengadaan rambu dan media 
visual K3, biasanya akan sering terbentur pada pertanyaan-
pertanyaan seperti ini:

1. Rambu dan media visual K3 apa saja yang perlu dipasang?
2. Desain, simbol, dan font dengan jenis dan ukuran apa yang harus  

    visual K3 tersebut?

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang Anda 
perlukan adalah Safety Sign Assessment.



Apa Itu Safety Sign Assessment?

Safety sign assessment adalah kegiatan survei yang dilakukan 

untuk membantu Anda menentukan jumlah, desain, bahan, dan 

ukuran rambu atau media visual keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) lain beserta tempat dan cara pemasangannya.



    perusahaan Anda.
2. Penetapan Jadwal Kunjungan, Jika target rambu atau media visual K3 Anda 
    sudah ditetapkan, anggota tim kami akan menjadwalkan kunjungan 
    langsung untuk menilai berbagai permasalahan yang ada di area kerja.
3. Pelaksanaan, Pada waktu yang ditentukan, tim ahli kami akan mendatangi 
    dan menginspeksi area kerja Anda, terutama di sekitar lingkup proyek yang   
    diinginkan, apakah di area produksi, warehouse, office, laboratorium, 
    atau pun di seluruh area kerja.
4. Laporan, Jika sudah selesai, tim assessment akan memberikan laporan 

    yang perusahaan Anda perlukan beserta cara pemasangannya. 
    berupa rekomendasi rambu-rambu, label, dan media visual K3 apa saja 

    guna memahami dengan baik kebutuhan apa saja yang diperlukan 
    lingkup pekerjaan, tim profesional kami akan melakukan diskusi mendalam 

Assessor kami akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap area 
kerja Anda, mengumpulkan data, melakukan pencatatan, kemudian 
memberikan rekomendasi pemasangan rambu atau media visual K3 lain yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Safety Sign Assessment terbagi dalam 4 tahap:

1. Persiapan, Sebelum melakukan kunjungan dalam rangka menentukan ruang 

Bagaimana Proses Pelaksanaan Safety Sign Assessment?



Apa yang Akan Anda Dapatkan dari Safety Sign 
Assessment Kami?

1. Assessment langsung yang dilakukan oleh tim profesional dan 

    pemasangan yang tepat, dan material rambu juga plat yang 
    dipasangi rambu-rambu atau media visual K3 lain, cara 

    berpengalaman di bidang safety sign dan kampanye K3
2. Laporan rinci mulai dari foto area, lokasi yang disarankan untuk 

    ratusan bahkan ribuan rambu yang mubazir akibat salah dalam 

    mudah terbaca, gambar tidak tepat dan tidak standar, dan lain-lain . 

    sebaiknya digunakan. 
3. Rekomendasi untuk memilih rambu yang sesuai dengan kebutuhan 

    memiliki ukuran yang sesuai dengan jarak pandang.  
4. Terhindar dari pemborosan yang dapat terjadi karena pemasangan 

    perusahaan, sesuai standar nasional maupun internasional, serta 

    memilih bahan (bahan tidak sesuai kondisi lingkungan), tempat 
    pemasangan yang kurang strategis, rambu yang susah/tidak 



Apa Saja Ruang lingkup Safety Sign Assessment?

 

1. Penetapan sign Alat Pelindung Diri (APD) baik untuk area kerja 
    umum maupun khusus
2. Penetapan sign bahaya umum
3. Penetapan sign exit dan jalur evakuasi 
4. Penetapan sign alat pemadam api
5. Penetapan sign material & limbah B3
6.  Penetapan sign/rambu lalu lintas
7. Penetapan sign nama area/ruangan

Dan masih banyak lagi.



Perusahaan Mana Saja yang Pernah Menggunakan 
Jasa Safety Sign Assessment Kami?

Berikut ini adalah daftar perusahaan dari berbagai industri yang telah 
menggunakan jasa Safety Sign Assessment kami:

Industri Panas Bumi
PT Pertamina (Persero) Geothermal Kamojang
PT Star Energy Geothermal – Pangalengan

Industri Migas
PT Pertamina (Persero) Balongan – Indramayu
PT Pertamina (Persero) Merang – Jambi
PT PGN – Surabaya

Industri FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
PT Johnson Home Hygiene Product
PT Unilever Indonesia (Head office, NSD dan Wall's Plant)

Industri Makanan & Minuman
PT Tirta Investama (Aqua Danone) – Subang
PT Tirta Investama (Aqua Danone) – Pandaan
PT Santos Jaya Abadi – Karawang

Industri Otomotif
PT Yamaha Motor Manufacturing 
      Indonesia (Karawang Plant)
PT Yuasa Battery Indonesia

Industri Cat
PT International Paint

Industri Obat-obatan 
PT Kalbe Nutritional
PT Kimia Farma

Industri Elektronik 
PT LEN – Bandung 

Industri Pembangkit Listrik
Perum Jasatirta II  
(PLTA Juanda divisi pemeliharaan Ciganea)

Industri Alat Berat 
PT Kobelco
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