
SAFETY SIGN INSTALLATION



Safety Sign Installation

Memasang safety sign merupakan langkah sederhana namun efektif untuk memperingatkan pekerja, 
tamu, maupun kontraktor tentang risiko atau bahaya yang terdapat di area kerja mereka.

Pada hierarki pengendalian risiko atau bahaya, memasang safety sign termasuk ke dalam upaya 
pengendalian administratif yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko atau bahaya yang ada dan 
meminimalkan kecelakaan di tempat kerja. 

3. Safety sign tidak terbaca atau terlihat.

    sungguh-sungguh memperhatikan kualitas dan kuantitas saat akan menghadapi audit atau setelah  

Berikut beberapa kesalahan umum saat memasang safety sign di tempat kerja, di antaranya:

4. Desain safety sign tidak sesuai standar, seperti simbol/piktogram tidak proporsional dan kurang 

    ada peringatan dari pemerintah setempat.
2. Perusahaan memasang safety sign hanya dari secarik kertas yang di laminasi.

1. Terkadang, pemasangan safety sign baru dilakukan

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, memasang safety sign merupakan salah 
satu kewajiban yang harus dipenuhi pengurus perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan 
pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja.

Meski begitu, tidak sedikit perusahaan yang masih melakukan beberapa kesalahan umum dalam 
pemasangan safety sign sehingga membuat keberadaan safety sign di tempat kerja menjadi kurang 
efektif atau bahkan sering kali diabaikan. 

6. Kualitas material safety sign tidak memadai.
7. Masih memasang safety sign yang sudah usang atau rusak.

Mengingat pentingnya peran safety sign untuk meminimalkan kecelakaan kerja, maka pemasangan 
safety sign di area perusahaan tidak boleh dilakukan sembarangan.
 

Pemasangan dilakukan oleh tim profesional dengan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan 
media yang digunakan sebagai tempat pemasangan, sehingga keberadaan safety sign dapat lebih 
efektif dan optimal untuk meminimalkan kecelakaan kerja dan meningkatkan kepedulian pekerja tentang 
potensi bahaya di tempat kerja.

    dimengerti.
5. Teks/pesan safety sign tidak jelas.

Maka dari itu, PT Safety Sign Indonesia hadir membantu perusahaan Anda dalam menentukan dan 
melakukan pemasangan safety sign yang tepat dan efektif di tempat kerja Anda.



Apa Itu Safety Sign Installation?

Safety sign installation adalah jasa pemasangan safety sign 

yang akan digunakan di lingkungan perusahaan. Pemasangan 

dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat, sesuai 

dengan media yang digunakan sebagai tempat pemasangan.



Bagaimana Proses Dan Metode Pemasangan Safety Sign?

Dalam metode tanam, proses pemasangan safety sign melibatkan penggunaan tiang sebagai 
media pemasangannya. Proses pemasangan diawali dengan mengukur kesesuaian letak safety 
sign pada tiang, memasangkannya pada tiang dengan cara mengebor sign pada besi 
penyangga yang terpasang di bagian atas tiang, setelah itu safety sign yang sudah terpasang 
pada tiang kemudian ditanam pada landasan atau tanah (yang sudah digali sebelumnya) 
dengan kedalaman 50 cm. Bagian bawah tiang juga diberi semen agar dapat terpasang dengan 
lebih kuat.

• Metode Gantung
Dalam metode gantung, proses pemasangan safety sign melibatkan rantai sebagai media 
pemasangannya. Proses pemasangan dilakukan dengan cara mengebor sisi bagian atas safety 
sign kemudian menggantungnya dengan menggunakan rantai pada jarak dan ketinggian yang 
sesuai.

• Metode Tempel

Proses pemasangan safety sign pada metode ini dilakukan dengan cara mengatur terlebih 
dahulu tata letak dan ketinggian safety sign yang akan dipasang. Jika sudah sesuai, masing-
masing sisi safety sign dan tembok yang akan dipasangi safety sign kemudian dibor. Setelah itu, 
safety sign dipasang dengan menggunakan baut.

Proses pemasangan safety sign berbeda-beda sesuai dengan metode pemasangannya. Metode 
pemasangan safety sign sendiri terdiri dari empat jenis, yaitu pemasangan dengan cara 
ditempel, dibor, ditanam, dan digantung.

• Metode Bor

Proses pemasangan safety sign dengan menggunakan metode tempel cenderung sederhana. 
Pemasangan dilakukan dengan cara menempelkan double-side tape pada bagian belakang 
safety sign kemudian menempelkannya pada permukaan dinding yang rata, baik itu dinding 
tembok atau pun pelat besi.

• Metode Tanam



Keuntungan Menggunakan Jasa Pemasangan 
Safety Sign Kami

Pemasangan safety sign dapat menyita waktu dan tenaga. Apalagi jika pemasangan ini dilakukan oleh 
orang yang tidak kompeten atau tidak mempunyai pengalaman khusus di bidang pemasangan safety 
sign. Oleh karena itu, kami hadir untuk menjadi partner tepercaya Anda dalam mengatasi hal ini. Tim 
profesional kami memiliki dedikasi tinggi untuk memastikan pekerjaan pemasangan safety sign dilakukan 
dengan cepat dan tepat.

Selain itu, tim pemasangan kami juga mempunyai peralatan kerja yang lengkap dan tingkat safety-
awareness yang tinggi. Jadi, ketika akan mengerjakan pemasangan safety sign, semua personil sudah 
siap dengan alat kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) masing-masing, mulai dari pelindung kepala hingga 
pelindung kaki.

Penyampaian informasi keselamatan kerja melalui safety sign tidak akan efektif dan sesuai harapan jika 
pemasangannya dilakukan dengan tidak sesuai, baik itu dalam segi posisi, ketinggian, hingga jarak 
keterbacaannya. PT Safety Sign Indonesia memberi jaminan pada Anda bahwa masing-masing safety 
sign akan terpasang dengan tepat dan sesuai standar sehingga berbagai informasi terkait K3LH dapat 
tersampaikan dengan baik dan efektif.

Secara garis besar, ada empat keuntungan utama yang bisa Anda peroleh dengan menggunakan jasa 
pemasangan safety sign kami, yaitu:

• Pemasangan Dilakukan dengan Menggunakan Metode yang Tepat

• Safety Sign Menjadi Lebih Efektif

Semua kegiatan pemasangan dilakukan oleh tim profesional yang terlatih, berpengalaman, serta khusus 
bergelut di bidang pemasangan safety sign dan media kampanye K3LH lainnya. Tim profesional kami ini 
akan senantiasa memastikan bahwa safety sign Anda terpasang dengan benar dan sesuai standar serta 
menjamin area yang ditinggalkan setelah pemasangan dalam keadaan baik dan rapi.

• Pemasangan Dilakukan oleh Tim Profesional

Metode pemasangan yang tidak tepat dapat memengaruhi ketahanan safety sign yang terpasang, seperti 
menjadi mudah lepas atau jatuh. Oleh karena itu, kami selalu menggunakan metode yang tepat untuk 
memasang setiap safety sign. 

Sebagai contoh, jika permukaan tembok yang akan dipasangi safety sign kurang rata dan kasar, maka 
kami akan memasang safety sign dengan menggunakan bolt dan fischer. Kami tidak akan menggunakan 
double tape karena daya rekatnya tentu saja tidak cukup baik dan tidak sesuai untuk jenis tembok dengan 
karakteristik demikian.

• Menghemat Waktu dan Tenaga Anda



Ruang Lingkup Area Pemasangan Safety Sign 

Pemasangan safety sign dapat dilakukan di berbagai area, baik di 
dalam maupun di luar ruangan, sesuai dengan jenis dan fungsinya. 
Area pemasangan di dalam ruangan (indoor) meliputi seluruh area 
yang memiliki penutup atau atap, seperti ruang kantor, gudang 
(warehouse), laboratorium, hingga area line production. 

Area pemasangan di luar ruangan (outdoor) mencakup berbagai area 
terbuka yang tidak memiliki atap, seperti area offshore (lepas pantai), 
sumur migas, area parkir terbuka, area pengolahan limbah, dan  
jalan raya.
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