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JENIS PEKERJAAN:  

Pemasangan Pagar Seng Keliling 

TANGGAL:  

 

PELAKSANA: DIPERIKSA OLEH:  

DEPARTEMENT:   DISETUJUI OLEH:  

APD YANG DIANJURKAN DIPAKAI: 

Helmet, Kacamata pengaman, Sepatu Boot / Hard Hat, Safety Glass, Safety Boot,Sarung Tangan, 

Masker 

URAIAN LANGKAH-
LANGKAH KERJA 

POTENSI KECELAKAAN/ 
BAHAYA 

REKOMENDASI PROSEDUR KESELAMATAN 

- Tool Box Meeting  - Pingsan 
- Mual / lemas 

- Pastikan setiap pekerja dalam keadaan 
sehat  

- Pastikan sudah sarapan pagi  

- Melengkapi 
administrasi spt ijin 
kerja, JSA 

- Salah isi  
- Tidak lengkap  
- Salah mengartikan 

- Hanya orang yg paham untuk mengisi / 
Only competent person to fill out 

- Hanya orang yg ditunjuk dan otoritas utk 
melengkapi  

- Ijin kerja harus sesuai dengan jenis 
pekerjaan   

- Persiapan Mateial 
dan alat kerja 

- Tergores  
- Terpeleset  
- Tersandung 
- Terbentur   

- Lihat permukaan jalan/lokasi 
- pastikan arahan langkah kaki aman  
- Gunakan APD sesuai dengan kebutuhan  
- Hanya orang yang berkompeten yang 

melakukan pengecekan. 

- Pemasangan tiang 
pagar pada titik 
yang sudah 
ditentukan 

 

- Tiang pagar roboh 
- Tergores 
- Cuaca Panas 

- Posisikan tiang pagar tegak lurus dan 
berdiri kokoh serta pasang skor tiang 
pagar aman 

- Hati-hati saat memasang tiang pagar dan 
posisikan tangan tidak terlalu dekat saat 
akan memukul tiang kedalam tanah 

-  Pakailah pakaian kerja lengan panjang, 
siapkan air minum ditempat kerja untuk 
menghindari dehidrasi. Atur waktu 
istirahat selama pekerjaan 



No.Dokumen  Revisi: 01 Tanggal Terbit: 10 Januari 2016 

Formulir JOB SAFETY ANALISYS (JSA) Halaman: 1 dari 1  

 

Copyright © 2021 BelajarK3.Com all right reserved 

- Pasang kayu reng 
pada pada kayu 
tiang yang sudah 
berdiri kokoh 

 

- Material tajam 
(tergores luka) 

- Cuaca Panas 

- Gunakan sarung tangan & jaga jarak 
tangan pada saat memasang paku pada 
kayu 

- Pakailah pakaian kerja lengan panjang, 
siapkan air minum ditempat kerja untuk 
menghindari dehidrasi. Atur waktu 
istirahat selama pekerjaan 

- Pasang Seng pada 
rangka pagar  

- Material tajam 
(tergores, luka) 

- Pastikan pekerja memakai sarung tangan 

- 5 R / Housekeeping - Material Sisa / bekas 
pekerjaan ( penyakit ) 

 

- Pastikan lokasi kerja benar-benar bersih 
dan rapi 

- Pastikan barang pribadi dan material sisa 
pekerjaan di taruh di tempat aman 

 


