
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 

JENIS PEKERJAAN:  

Pengecoran Pondasi Manual 

TANGGAL:  

 

PELAKSANA: DIPERIKSA OLEH:  

DEPARTEMENT:   DISETUJUI OLEH:  

APD YANG DIANJURKAN DIPAKAI: 

Helmet, Sarung Tangan, 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 
pengecoran/molen 

- Ambruk  
- Terguling  
- Rusak 
 
 

- Lihat permukaan jalan/lokasi saat setting 
alat molen 

- Pastikan lokasi tanah rata dan aman 
- Hanya orang yang berkompeten yang 

melakukan pekerjaan 

- Pekerjaan 
Pengecoraan 
Pondasi 

 

- Berat Adukan 
(tertimpa) 

- Tertabrak 
- Pengadukan 

Menggunakan 
Cangkul 

- Tuangkan Muatan gerobak dengan 
perlahan 

- Perhatikan lokasi dan beri aba – aba saat 
pelangsiran berlangsung 

- Perhatkan ayunan cangkul, pastikan 
orang yang berpengalaman dibidangnya 

- Pengoperasian 
mesin molen 

 

- Putran mesin molen 
- Bising dari peralatan 
- Panas sinar matahari 
- Asap Mesin Molen 

- Lakukan pengecekan terhadap mesin 
molen yang akan digunakan, atur posisi 
tubuh pada saat memasukkan material 
kedalam mesin. 

- Atur waktu bekerja bagi pekerja yang 
terpapar terhadap bunyi yang 
dikeluarkan oleh mesin molen. 
Pergunakan ear plug.  

- Tempat mesin molen pada daerah yang 
telindung dari sinar matahari, dan pekerja 
mempergunakan baju lengan panjang. 
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- Perhatikan kondisi udara pada hari kerja, 
perhatikan bendera kualitas udara. Jika 
kuning, gunakan masker. Jika merah 
hentikan pekerjaan 

- Perataan adukan 
semen   

- Debu semen 
 

- Pastikan seluruh pekerja memakai 
masker,dan APD yang sesuai 

- 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 

 


