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Firman Alloh SWT
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera,
Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang
Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka
persekutukan. Quran Surah Al Hasyr ( 59 ) : 23

Maka datanglah kamu berdua kepadanya dan katakanlah: "Sesungguhnya kami berdua
adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu
menyiksa mereka . Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti
dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti
petunjuk. Qur’an Surah Thaahaa ( 20 ) : 47

SSMS
Keamanan dan Keselamatan adalah seperti halnya mata uang
logam, dimana sisi luar mata uang logam tidak dapat dipisahkan
antara satu dengan yang lainnya.
Seperti yang telah tercantum didalam Al-Qur’an, Alloh SWT yang
memberikan rasa aman dan selamat bagi hamba – hambaNYA
dengan mengikuti petunjukNYA atau dengan kata lain, ilmuNYA.
Pada presentasi ini akan dibahas mengenai Sistem Manajemen
Keamanan & Keselamatan atau dengan bahasa awam :
“ Bagaimana kita mengatur suatu cara agar Keamanan serta
Keselamatan tercapai ? “

SSMS
Sistem Manajemen Keamanan dan Keselamatan meliputi :
1. Keamanan : Software, Hardware, Personal, Lingkungan
2. Keselamatan : Personal & Aktifitas (Waktu, Tempat, Kegiatan)
Dengan mengetahui sedikit mengenai KK tersebut, diharapkan para
audience dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari
sehingga Kita dapat membuktikan bahwa dasar dari SSMS ini
berasal dari kitab suci Al – Qur’an, bukan dari US, Europe,
Australia, Yahudi, ataupun Nasrani.
Umat muslim diwajibkan untuk menggali kandungan isi dari Al –
Qur’an (membaca, mempelajari, serta mengamalkan)

SMS - Security
Sistem Manajemen Keamanan adalah :
Menjaga kondisi yang sudah baik, bagus, normal dari segala
sesuatu yang merusak, mengganggu, serta membinasakan.
1. SOFTWARE :
Era komputer sekarang ini, software sangat dibutuhkan sekali dalam
menjalankan semua kegiatan komputer, mulai dari bisnis,
travelling, education, dll.
Tetapi software juga sangat riskan untuk dirusak, sehingga
dibutuhkan langkah – langkah pengamanan, agar tidak rusak.
Adapun langkah – langkah pengamanan, diantaranya :

Security – 1. Software
1. Install Anti virus pada komputer Anda, hal ini untuk mencegah
agar virus tidak masuk ke pusat dari komputer, biasanya virus ini
masuk melewati sambungan Internet atau melalui disket yang
sudah tercemar virus (Trojan, Worm, dll).
2. Jangan pernah membuka attachment yang tidak tahu pasti
pengirimnya.
3. Berilah Password, untuk mencegah orang lain menggunakan
komputer Anda tanpa sepengetahuan Anda.
4. Install Screen Saver, jika Anda sering meninggalkan komputer
Anda.
5. Gunakan anti virus Anda secara berkala, untuk membersihkan
virus.

Security – 1. Software
6. Salinlah (Copy) sebagai back up (cadangan) untuk data Anda
yang berharga (penting).
7. Ubahlah password Anda secara berkala (per 6 bulan).
8. Jangan tinggalkan komputer Anda dalam keadaan terbuka.
9. Hancurkan semua data yang berharga, jika sudah tidak diperlukan
(termasuk delete dari Recycle Bin).

Security – Software

Security – 2. Hardware
2. HARDWARE :
Keamanan pada hardware ini meliputi benda/barang milik Anda,
agar terhindar dari hilang, rusak, dll
• LAPTOP (Komputer) :
- Gunakanlah kunci pengaman dengan sling (Laptop), pada saat
menyimpannya/memakai diatas meja.
- Gunakan tas ransel (bag pack) saat bepergian membawa laptop.
- Jangan menggunakan Laptop didalam mobil, akan menarik
perhatian dari luar.
- Jangan menempatkan Laptop dibelakang Anda (pada saat Sholat,
Makan, Antri, dll)

Security – 2. Hardware
2. Kendaraan :
- Gunakanlah kunci pengaman ganda.
- Parkirlah ditempat yang terlihat oleh Anda.
- Periksa semua pintu /jendela /setang jika Anda akan
meninggalkannya.
- Untuk Valet Parking, pastikan petugas resmi yang Anda pilih.
- Parkirlah ditempat yang resmi, perhatikan dimana Anda parkir.
- Periksa secara berkala, jika Anda meninggalkannya cukup lama.

Security – Hardware

Security – 3. Personal
3. Personal :
Keamanan Personal adalah Keamanan pada diri Anda (& Keluarga)
dari segala bentuk yang mengganggu, bahkan membahayakan.
1. Bepergian (Kantor, Luar Kota, Belanja, dll)
- Pastikan Anda membawa nomer – nomer penting (Polisi,
Ambulan, Pemadam Kebakaran, dll).
- Jangan menggunakan perlengkapan berharga yang menarik
perhatian.
- Informasikan kepada keluarga/teman dekat, jika terjadi perubahan
rencana (jadwal, tujuan, dll)

Security – 3. Personal
- Gunakan alat transportasi yang sudah dikenal kredibilitasnya.
- Rencanakan waktu kedatangan/keberangkatan untuk tidak terlalu
larut malam.
- Jangan mengambil resiko dengan menggunakan angkutan umum,
jika sudah larut malam.
- Jangan berhenti ditempat yang sepi, jika Anda ingin memeriksa
kondisi kendaraan Anda.
- Waspada terhadap seseorang yang terlalu cepat akrab dengan
Anda.
- Simpanlah dompet/HP/barang berharga di bagian depan Anda.

Security – 3. Personal
- Jika keluar negeri, pastikan Anda copy semua passport, visa,
serta disimpan ditempat yang lain dengan aslinya.
- Siapkan uang secukupnya, mulai dari yang besar hingga yang
kecil (koin), jangan membuka dompet didepan umum (apalagi
dompet Anda berisi penuh dengan uang).
- Beri identitas yang jelas (nama, kode) pada barang bawaan.
- Pilih jalur alternatif (kondisi ramai) daripada jalur yang sepi atau
bahkan gelap.
- Jangan keluar pada larut malam, jika kita belum mengenal
daerahnya.
- Lapor segera ke Polisi, Kedutaan, jika Anda mengalami
kehilangan.

Security – 4. Lingkungan
4. Lingkungan : (Rumah Tangga, Perumahan, Kantor)
Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan
dimulai dari diri sendiri untuk menciptakannya dari segala macam
gangguan.
1. Rumah Tangga :
- Periksa semua pintu/jendela pada saat akan meninggalkan rumah
atau tidur.
- Berilah penerangan yang memadai untuk bagian rumah yang vital
(teras, depan rumah, pojok rumah, belakang rumah, dll)
- Pasang pengaman ganda pada pintu (slot & kunci utama).

Security – 4. Lingkungan
- Jika ditinggal dengan jangka lama, titipkan ke tetangga sebelah
dan security.
- Tempatkan nomer - nomer penting (Satpam, Polisi, dll) pada
tempat yang mudah dilihat.
- Letakkan 1 telepon, dekat tempat tidur Anda.
- Jangan menerima tamu yang tidak jelas identitasnya
(informasikan juga ke pembantu Anda).
- Peduli terhadap lingkungan sekitar Anda, tanyakan keperluannya
jika melihat orang asing mondar mandir di sekitar Anda

Security – 4. Lingkungan
2. Perumahan :
- Catat kedalam buku tamu (kapan, siapa, kemana, no. kendaraan)
di pos security.
- Diantar oleh security ke tujuan, untuk tamu yang pertama kali
bertamu.
- Catat semua kejadian yang tidak biasa kedalam buku mutasi, jadi
saat ganti shift jaga maka anggota yang lain akan mengetahuinya.
- Gunakan stiker kendaraan bagi penghuni serta kartu tamu untuk
yang bertamu.
- Adakan pertemuan rutin dengan anggota security, untuk
mengetahui kinerja mereka serta masukan dari mereka.

Security – 4. Lingkungan
2. Perumahan :
- Tebang pohon yang sudah menutupi sinar lampu (penerangan)
jalan.
- Lengkapi mobil/motor lingkungan Anda dengan identitas
blok/gang (stiker spotlight)
- Siapkan kartu Tamu, dengan ditukar identitas tamu pada saat
tamu/orang asing memasuki area lingkungan Anda.
- Minimalkan access (area masuk / keluar) di blok / gang Anda.
- Sediakan pos security dengan alat komunikasi (HP, radio HT,
Kentongan, dll).

Security – 4. Lingkungan
2. Perkantoran :
- Sebagian besar mirip pengamanan di perumahan.
- Adakan pemeriksaan mendadak secara berkala untuk semua
karyawan pada saat pulang.
- Untuk semua Tamu, pemeriksaan pada saat masuk serta keluar.

Security – 4. Lingkungan

Safety – Personal & Aktifitas
1. Safe at Home (Selamat di Rumah) :
- Terapkan sistem 5 R (Rajin, Rapi, Resik, Ringkas, Rawat).
- Sediakan Kotak Obat beserta isinya, ditempat yang mudah
dijangkau.
- Jangan halangi area tempat untuk lalu lalang didalam rumah.
- Rapikan sambungan kabel dengan terminal serta posisikan
ditempat jauh dari jangkauan anak-anak serta bahan yang mudah
terbakar.
- Pada saat renovasi rumah :
1. Rencanakan pengerjaan dengan matang
2. Gunakan Alat Pelindung Diri (Masker, Body Harness, Kacamata,
tangga, dll)

Safety – Personal & Aktifitas
3. Letakkan material bangunan (Pasir, Batubata, Semen, dll)
didalam pekarangan, atau jika diluar rumah maka berilah
penyekat agar tidak berserakan dijalanan.
4. Gunakan alat penyangga yang memadai, untuk pengerjaan dari
atas tanah min. 150 cm.
5. Jagalah waktu pengerjaan tidak melebihi 12 jam, pekerja akan
mengalami fatigue.
6. Tempatkan bahan kimia (Cat, thinner, Lem, dll) pada satu lokasi
dan jauhkan dari api serta jangkauan anak – anak.
7. Pasang tanda / barrier, jika melakukan penggalian ataupun
pekerjaan diatas.
8. Pasang penyangga yang kuat untuk semua sisi, jika melakukan
penggalian lebih dari 1m2.

Safety – Personal & Aktifitas
- Tempatkan benda tajam (Pisau, Golok, Silet, dll) jauh dari
jangkauan anak – anak.
- Untuk orang tua yang memiliki bayi yang sudah merangkak,
gunakan bok dengan ketinggian 1 m atau menurunkan spring bed
/ Kasur dilantai dan pasang pengaman bantal disekelilingnya.
- Pasang lantai kamar mandi dengan dasar yang kasar serta
dibersihkan dari lumut, sisa cairan sabun secara berkala dan
pasang pegangan pada sisi WC ataupun shower serta pasang
blower (agar sirkulasi udara tercapai).
- Hindarkan pakaian yang digantung/menumpuk (bahaya nyamuk).

Safety – Personal & Aktifitas
- Sedot septictank secara berkala (menjaga kualitas air tanah dari
rembesannya).
- Sisakan taman terbuka untuk menjaga air tanah tetap terjaga.
- Mengetahui cara sederhana memadamkan api, jika terjadi
kebakaran.
- Biasakan untuk selalu mencuci kaki dan tangan dengan sabun
setelah beraktifitas diluar rumah.
- Jaga kecepatan 10 – 20 km/jam saat mengendarai dilingkungan
perumahan/kampung.
- Periksa saluran got secara berkala.

Safety – Personal & Aktifitas
2. Safe at Work (Selamat di Tempat Kerja) :
- Gunakan PPE yang sesuai pada saat berkendara menuju kantor.
- Atur sedekat mungkin semua peralatan kerja (telepon. Komputer,
dll) yang sering Anda gunakan dengan Anda.
- Beristirahatlah setiap 2 jam.
- Terapkan 5 R
- Banyak minum air putih untuk pekerja dilapangan atau pekerja
yang banyak duduk.
- Gunakan cara pengangkatan yang benar.
- Minta bantuan rekan kerja jika Anda tidak sanggup mengangkat
sesuatu.

Safety – Personal & Aktifitas
- Janganlah memperbaiki sendiri jika bagian yang rusak (listrik,
mesin berputar, AC, dll) itu bukan bidang Anda (awam).
- Perhatikan emergency door, muster point jika Anda bertamu ke
tempat lain.
- Laporkan ke atasan atau bagian yang bersangkutan, jika Anda
melihat sesuatu yang dapat membahayakan orang lain atau diri
sendiri dilingkungan tempat kerja (kabel terkelupas, jalan
berlubang, engsel pintu lepas, dll).

Safety – Personal & Aktifitas
3. Safe at Holiday (Selamat saat Liburan) :
- Perhatikan emergency exit door, Letak alat pemadam api, Posisi
Information desk (meja informasi) saat berada di gedung
perbelanjaan.
- Jangan tinggalkan anak anak tanpa pengawasan pada saat
renang, di pantai (bahaya tenggelam) serta gunakan selalu
pelampung.
- Perhatikan nama – nama tempat/ bagian di lokasi wisata dengan
terlebih dahulu melihat Lay Out nya.
- Ajari anak untuk selalu bertanya kepada Satpam, Pegawai, Polisi
(berseragam) jika mengalami kesulitan.
- Pelajari dahulu lokasi wisata yang akan dituju bersama keluarga
terlebih dahulu.

Safety – Personal & Aktifitas

GOING HOME INJURY FREE
Pulang ke Rumah dengan Selamat
atau Bebas Cidera

