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JENIS PEKERJAAN:  

Pembesian Pondasi dan Padestal 

TANGGAL:  

 

PELAKSANA: DIPERIKSA OLEH:  

DEPARTEMENT:   DISETUJUI OLEH:  

APD YANG DIANJURKAN DIPAKAI: 

Helmet, Kacamata pengaman, Sepatu Boot / Hard Hat, Safety Glass, Safety Boot,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 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. 

- Persiapan 
Pelangsiran Besi 
Rakitan 

 

- Pengangkatan Besi 
Rakitan (tertimpa) 

- Besi Rakitan 
(Ambruk) 

- Pastikan koordinasi yang baik antar 
pekerja, pengangkatan disesuaikan 
dengan pekerja 

- Pastikan pengambilan besi rakitan pada 
susunan paling atas terlebih dahulu 

- Pekerjaan Install 
Besi Pondasi dan 
Padestal 

 

- Tertimpa material 
- Kawat Ikat ( tergores, 

terluka) 
- Ujung Besi ( tergores, 

Tertusuk) 

- Bagi Sesuaikan kemampuan angkat 
pekerja yang menahan besi sesaat 
sebelum pengganjalan besi pondasi dan 
padestal tersebut 

- Pastikan tidak ada kawat bendrat yang 
menyembul bagian ujungnya (benamkan 
ujung kawat bendrat) 

- Pastikan pekerja menggunakan APD 
sarung tagan, baju lengan panjang 

- Perapiaan material 
selesai kerja  

- Material berserakan 
(tersandung, 
tergores,tertusuk) 

- Pastikan material yang belum terpasang 
di taruh ditempat yang aman 

- Pastikan lokasi material dipasang rambu 
K3 
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- 5 R / Housekeeping - Material Sisa / bekas 
pekerjaan ( penyakit ) 

 

- Pastikan lokasi kerja benar-benar bersih 
dan rapi 

 


