
 
 

 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN 

 
 
Pada hari ini .........................  tanggal ............. bulan ........... tahun .........., telah 
dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap Salon kecantikan  : 
 Nama Salon Kecantikan : ................................................ 
 Alamat    : ................................................ 
       ................................................ 
       ................................................ 
       (telp) ....................................... 
 
 
Pemeriksaan dilakukan terhadap : 
1. administratif 

a. Fotokopi akte pendirian : ada/ tidak 
b. Fotokopi SIUP   : ada/ tidak 
c. Fotokopi NPWP  : ada/ tidak 
d. Fotokopi status bangunan : ada/ tidak 
e. surat keterangan domisili salon kecantikan dari kelurahan setempat  

    : ada/ tidak 
f. surat keterangan tidak berkebaratan dari RT/RW setempat : ada/ tidak 

 
2. Bangunan 

a. ruang pendaftaran  : ada/ tidak 
b. ruang tunggu   : ada/ tidak 
c. ruang perawatan  : ada/ tidak 
d. lantai rata & tidak licin  : ya/ tidak 
e. dinding warna terang  : ya/ tidak 
f. langit – langit terang  : ya/ tidak ( dengan ketinggian .......................) 
g. ventilasi   : baik/ cukup/ kurang 
h. penerangan   : baik/ cukup/ kurang 
i. sarana air bersih  : ada / tidak 
j. tempat sampah  : ada/ tidak 
k. kamar mandi   : ada/ tidak 
l. sarana air limbah  : ada/ tidak 
m. saluran pembuangan air limbah : ada/ tidak 

 
3. karyawan 

disesuaikan dengan tipe salon kecantikan 
 
4. Bangunan 

a. ruang pendaftaran  : ada/ tidak 
b. ruang tunggu   : ada/ tidak 
c. ruang perawatan  : ada/ tidak 

 
5. karyawan 

disesuaikan dengan tipe salon kecantikan 
 

Formulir IV 



6. daftar peralatan perawatan kecantikan wajah 
a. bangku perawatan   : ada/ tidak 
b. selimut penutup warna terang : ada/ tidak 
c. handuk    : ada/ tidak 
d. spons/ kapas steril   : ada/ tidak 
e. mangkuk plastik/ kaca  : ada/ tidak 
f. sendok una/ pinset   : ada/ tidak 
g. alat sterilisasi   : ada/ tidak 
h. meja/ troli peralatan   : ada/ tidak 
i. alat – alat listrik kecantikan  : ada/ tidak 

 
7. daftar peralatan perawatan tangan dan kaki 

a. handuk    : ada/ tidak 
b. waskom    : ada/ tidak 
c. alat manicure/ pedicure  : ada/ tidak 
d. kapas, tissue    : ada/ tidak 
e. bantal kecil    : ada/ tidak 
f. meja, kursi menicure   : ada/ tidak 
g. alat sterilisasi    : ada/ tidak 

 
8. daftar peralatan perawatan badan 

a. bed massage    : ada/ tidak 
b. handuk, lena, washlap, penutup kepala dan badan : ada/ tidak 
c. kamar mandi    : ada/ tidak 
d. sabun mandi    : ada/ tidak 
e. bath oil, bath salt, bath powder  : ada/ tidak 
f. meja kosmetik/ trolley   : ada/ tidak 
 

9. daftar peralatan perawatan rambut 
a. tempat cuci rambut  : ada/ tidak 
b. cermin, kursi   : ada/ tidak 
c. hot towel/ stemer  : ada/ tidak 
d. meja kosmetik/ trolley : ada/ tidak 

 
10. daftar peralatan pemangkasan rambut 

a. gunting rambut  : ada/ tidak 
b. sisir, jepit/ klem  : ada/ tidak 
c. cape, handuk  : ada/ tidak 
d. sikat rambut  : ada/ tidak 

 
11. daftar peralatan pengeriting rambut 

a. rotto    : ada/ tidak 
b. kertas pengeritingan : ada/ tidak 
c. sisir, jepit/ klem  : ada/ tidak 
d. handuk   : ada/ tidak 
e. topi plastik & cape  : ada/ tidak 
f. botol aplicator  : ada/ tidak 

 
12. daftar peralatan pewarnaan rambut 

a. mangkuk cat & sikat  : ada/ tidak 
b. cape    : ada/ tidak 



c. kertas alumunium foil  : ada/ tidak 
d. sisir, clem/ jepit   : ada/ tidak 
e. handuk    : ada/ tidak 

 
13. daftar peralatan pratata dan penataan rambut 

a. roller, jala rambut  : ada/ tidak 
b. harnet   : ada/ tidak 
c. sisir, klem/ jepit  : ada/ tidak 
d. sisir sasak, sikat rambut : ada/ tidak 
e. hair dryer & droongkap : ada/ tidak 

 
14. daftar sediaan kebersihan badan 

a. sabun mandi   : ada/ tidak 
b. busa mandi   : ada/ tidak 
c. bath oil, bath salt, bath powder : ada/ tidak 

 
15. daftar sediaan bayi 

a. sabun mandi   : ada/ tidak 
b. sampo bayi   : ada/ tidak 
c. bedak bayi    : ada/ tidak 
d. baby oil, baby lotion, body cream : ada/ tidak 

 
16. daftar sediaan kebersihan badan 

a. deodorant    : ada/ tidak 
b. feminine hygiene   : ada/ tidak 
c. bedak badan   : ada/ tidak 
d. perawatan kaki   : ada/ tidak 

 
17. daftar sediaan cukur 

a. sediaan pracukur   : ada/ tidak 
b. sediaan cukur    : ada/ tidak 
c. sediaan pasca cukur   : ada/ tidak 

 
 

18. daftar sediaan wangi –wangian 
a. eau de toilete   : ada/ tidak 
b. pewangi badan   : ada/ tidak 
c. parfum    : ada/ tidak 
 

19. daftar sediaan rambur 
a. sampo    : ada/ tidak 
b. hair conditioner   : ada/ tidak 
c. hair cream bath   : ada/ tidak 
d. hair tonic    : ada/ tidak 
e. hair styling    : ada/ tidak 
f. hair dressing   : ada/ tidak 
g. permanent wave, nuetralizer : ada/ tidak 
h. hair straightener   : ada/ tidak 
i. depilatori    : ada/ tidak 

 
20. daftar sediaan pewarna rambut 



a. pewarna rambut, hair lightener, activator : ada/ tidak 
b. tata rias rambut fantasi   : ada/ tidak 
c. tonner     : ada/ tidak 
d. hair spray     : ada/ tidak 

 
21. daftar sediaan rias mata 

a. pensil alis   : ada/ tidak 
b. bayangan mata  : ada/ tidak 
c. eye liner   : ada/ tidak 
d. mascara   : ada/ tidak 
e. eye foundation  : ada/ tidak 
f. eye mosturizer, eye cream: ada/ tidak 
g. eye make up remover : ada/ tidak 
h. bulu mata buatan  : ada/ tidak 

 
22. daftar sediaan rias wajah 

a. make up base/ vanishing cream/ pelembab : ada/ tidak 
b. foundation      : ada/ tidak 
c. face powder, liquid powder, compact powder : ada/ tidak 
d. blush on      : ada/ tidak 
e. lip gloss, lip liner, lip color    : ada/ tidak 
f. tata rias panggung, pengantin   : ada/ tidak 
g. make up kit     : ada/ tidak 
h. dan lain – lain     : ada/ tidak 

 
23. daftar sediaan perawatan kulit 

a. pembersihan kulit muka   : ada/ tidak 
b. penyegar kulit muka   : ada/ tidak 
c. masker, peeling, lulur, mangir  : ada/ tidak 
d. nutritive cream, night cream, cold cream : ada/ tidak 
e. moisturizer, wrinkle smoothing remover, anti aging cream, skin/ beauty lotion 

      : ada/ tidak 
f. skin bleach, skin lightener   : ada/ tidak 
g. massage cream. Massage oil  : ada/ tidak 
h. anti jerawat    : ada/ tidak 
i. perawatan kulit badan, tangan  : ada/ tidak 

 
24. daftar sediaan kuku 

a. base coat, top coat, nail drier : ada/ tidak 
b. nail extender, nail elongator : ada/ tidak 
c. nail straightener, nail hardener : ada/ tidak 
d. nail color    : ada/ tidak 
e. nail polish remover   : ada/ tidak 
f. cuticle remover, softener  : ada/ tidak 
g. acrylic nail    : ada/ tidak 

 
25. daftar ketenagaan  

a. ahli kecantikan   : ada/ tidak 
b. dokter konsultan (untuk tipe A) : ada/ tidak 
c. administrasi    : ada/ tidak 
d. tenaga kecantikan   : ada/ tidak 



Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakab sebagaimana 
mestinya. 
 
 
 
       Depok, ..................................... 
 
Mengetahui,       Petugas pemeriksa 
Pimpinan perusahaan     petugas pemeriksa 
 
 
 
 
....................................    1. .................................... 
 

 
 
      2. ..................................... 
 
 
 
      3. ...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


