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"Seizo-gyo-muke mijukurenrodosha ni taisuru anzen eisei kyoiku manyuaru” (Manual
Pendidikan Keselamatan dan Kesehatan untuk Pekerja yang sedang dalam Pelatihan di Industri
Manufaktur)
2015 Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, Biro Ketenagakerjaan
Prefektur, Kantor Inspeksi Standar Ketenagakerjaan
Asosiasi Konsultan Keselamatan dan Kesehatan Jepang



"Hiyari hatto jirei” (Kasus-kasus nyaris celaka)
Keselamatan Tempat Kerja di situs web Departemen Kesehatan, Ketenagakerjaan dan
Kesejahteraan
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I. Manajemen kebersihan umum untuk 5S - Studi kasus
1.

Atur peralatan dan kotak komponen

[Penjelasan]
Bagaimana cara menyimpan peralatan dan kotak komponen?
Pada foto di sebelah kiri, peralatan disimpan di dalam kotak khusus dan ilustrasi peralatan
ditampilkan di posisi di mana alat tersebut disimpan.
Karena ada ilustrasi, Anda dapat menemukan alat yang kurang/hilang dengan cepat.
Foto di sebelah kanan menunjukkan kotak komponen yang disimpan di rak-rak khusus, dan
komponen di dalam kotak ditampilkan di foto. Foto-foto ini memudahkan untuk melihat di
mana setiap alat berada.
[Poin penting]
Apakah Anda memeriksa peralatan Anda setiap hari?
Dalam beberapa kasus, sekrup atau alat yang rusak dapat mencemari produk, sehingga bisa
menyebabkan penarikan kembali produk.
Memeriksa jumlah dan kondisi alat adalah salah satu langkah penting yang harus Anda lakukan
untuk mencegah kontaminasi oleh benda asing.
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2.

Mengatur dan merapikan lembar catatan pemeriksaan

Lembar catatan pemeriksaan
[Penjelasan]
Bagaimana lembar catatan pemeriksaan ditangani?
Apakah lembar catatan inspeksi basah atau sobek?
Jika Anda menjaga agar catatan inspeksi tetap teratur dan rapi, Anda dapat mencegah
kontaminasi dari material asing dan kesalahan inspeksi.
Juga lebih memudahkan pengecekan - sangat membantu ketika manajer melakukan
pemeriksaan.
Lembar catatan inspeksi adalah lembar untuk memeriksa pekerjaan dan status manufaktur pada
waktu yang ditetapkan dan mencatat hasilnya.
[Poin penting]
Dengan menjaga agar catatan inspeksi tetap teratur dan rapi, Anda dapat dengan cepat
menemukan kelalaian atau kesalahan yang mungkin terjadi.
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3.

Mengatur dan merapikan alat kebersihan

Wiper air

Sikat geladak

[Penjelasan]
Ini merupakan contoh menggantung wiper air atau sikat dek agar mudah kering setelah
digunakan.
Saat menyimpan peralatan pembersih, lakukan pemisahan sesuai dengan area kerja tempat alatalat itu digunakan, seperti alat yang digunakan di luar, alat yang digunakan di gudang bahan
baku, dan alat yang digunakan di tempat kerja produk. Pastikan untuk menjauhkan alat-alat ini
dari makanan dan simpan di tempat dengan ventilasi yang baik.
[Poin penting]
Apakah berbagai alat pembersih disatukan dalam loker dengan ventilasi yang buruk?
Membiarkan alat pembersih (cth: penggosok, spons, kain pel, kain lap, wiper air, dan sikat dek)
kotor atau basah, dapat menyebabkan mikroorganisme dan jamur.
Jika Anda menggunakan alat pembersih dengan mikroorganisme dan jamur yang menempel,
mikroorganisme dan jamur akan menyebar di tempat kerja, dan mencemari makanan yang
diproduksi.
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4.

Membersihkan di bawah pipa dan dekat dinding

[Penjelasan]
Ini merupakan contoh di mana kotoran dikumpulkan di bawah pipa dan dekat dinding.
Jika area-area ini tidak dibersihkan, dapat menyebabkan timbulnya jamur dan mikroorganisme
serta serangga.
Secara teratur bersihkan area yang sulit dibersihkan untuk mencegah pembentukan
mikroorganisme dan serangga.
[Poin penting]
Jika Anda tidak membersihkan area-area ini secara teratur, mikroorganisme dapat terbentuk dan
bergerak mengikuti aliran udara dan mencemari makanan.
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5.

Membersihkan AC

[Penjelasan]
Jika pendingin udara tidak dibersihkan dengan benar dan teratur, jamur dan debu yang
terkumpul di dalamnya akan tersebar di tempat kerja.
Juga, apakah terdapat debu di pipa-pipa di tempat kerja?
Debu ini dapat menyebar pada aliran udara dari AC.
Kotoran dan debu sulit terlihat di area di atas ketinggian mata dan sulit dibersihkan, tetapi
tempat-tempat seperti itu harus dibersihkan secara menyeluruh.
[Poin penting]
Filter udara masuk AC harus dibersihkan atau diganti secara teratur dan perekaman harus
dilakukan.
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6.

Petanda/Pemberitahuan (Signs) di tempat kerja

[Penjelasan]
Bagaimana keadaan petanda/pemberitahuan di tempat kerja? Apakah ada yang terkelupas atau
rusak?
Jika ada yang robek, ke mana perginya bagian yang sobek?
Jika ada petanda/pemberitahuan (Signs) di tempat kerja, periksa tidak hanya isinya tetapi juga
kondisinya.
Petanda/pemberitahuan yang dibiarkan terkoyak dapat menyebabkan benda asing mencemari
produk.
Ganti penanda/pemberitahuan sebelum terlihat seperti contoh di foto.
[Poin penting]
Menyampulkan penanda/pemberitahuan ke dalam media plastik (lembaran transparan) akan
melindungi dari basah dan juga akan mencegah robek.
Secara teratur periksa penanda/pemberitahuan apakah ada kotoran maupun sobekan.
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7.

Pencegahan kontaminasi oleh benda asing

[Penjelasan]
Sudahkah Anda memeriksa kondisi selang atau pipa-pipa di langit-langit di tempat kerja Anda?
Pipa dan kabel listrik berjamur karena kelembaban, cat pipa terkelupas, dan permukaan selang
yang compang-camping. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan serangga dan jamur, dan
kontaminasi oleh fragmen cat dan karet, karat, atau benda asing lainnya.
Pembersihan, perawatan, dan penggantian berkala harus dilakukan untuk menghilangkan
penyebab kontaminasi oleh benda asing dan menciptakan tempat kerja yang higienis.
[Poin penting]
Apakah ujung dari selang yang sudah digulung dan digantung menempel dengan lantai?
Simpan selang sehingga ujungnya tidak menyentuh lantai untuk menghindari kerusakan atau
kotor.
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8.

Membersihkan di bawah loker

Bilah lantai

[Penjelasan]
Sulit untuk memindahkan loker besar untuk dibersihkan. Juga, debu menumpuk di tempattempat tersebut dan sering terdapat serangga.
Pada foto di sebelah kiri, loker diletakkan di atas bilah, tetapi tidak mungkin untuk
membersihkan di bawah loker.
Pada foto di sebelah kanan, loker ditempatkan pada dudukan khusus dengan kaki, menciptakan
celah sehingga memungkinkan untuk membersihkan bagian bawah loker.
[Poin penting]
Jika ada tempat yang sulit dibersihkan, coba pikirkan cara untuk membuatnya lebih mudah
dibersihkan.
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9.

Manajemen kebersihan ruang ganti

[Penjelasan]
Belakangan ini, pembersih vakum robot yang biasa digunakan di rumah-rumah mulai
diterapkan di pabrik.
Foto ini adalah contoh penggunaan pembersih vakum robot di ruang ganti.
Jika terdapat celah pada lantai di sekitar loker seperti yang ditunjukkan pada foto di kiri atas,
rambut dan sampah akan masuk melalui celah dan menumpuk.
Oleh karena itu, dengan meniadakan bilah lantai, robot dapat membersihkan rambut dan debu
secara otomatis pada bagian permukaan lantai yang rata.
[Poin penting]
Menjaga lantai ruang ganti tetap datar dan tidak ditaruhi barang-barang yang tidak penting, amat
sangat memudahkan pembersihan. Juga, demi tujuan keselamatan, jangan letakkan apapun di
atas loker.
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10. Peralatan/mesin pembersih: Pilih deterjen yang cocok untuk kotoran.

Penyebab kotoran

Deterjen yang cocok

Bahan
organik

Asal produk (protein, lemak dan minyak, karbohidrat)

Deterjen alkali

Anorganik

Asal produk/air (kalsium, zat besi, magnesium, silikon)

Deterjen asam

[Penjelasan]
Saat membersihkan peralatan atau mesin, apakah Anda menggunakan deterjen yang cocok
untuk kotoran?
Banyak hal yang perlu dibersihkan di pabrik makanan, tetapi deterjen yang berbeda memiliki
berbagai sifat, jadi gunakan yang sesuai dengan tujuannya. Ada perbedaan besar dalam
efektifitasnya.
Gunakan deterjen pada konsentrasi yang sesuai.
Buat "pedoman cara pembersihan" sehingga siapa pun dapat mengerjakan dengan standar yang
sama.
[Poin penting]
Mengenai sodium hipoklorit (NaClO) yang mana sering digunakan di pabrik makanan, mohon
perhatikan poin-poin berikut.
 Jangan menggunakannya untuk mencuci tangan karena menyebabkan iritasi.
 Saat menggunakan, kenakan sarung tangan plastik untuk menghindari kontak langsung
dengan kulit. Jika terkena kulit atau pakaian Anda, segera cuci dengan air.
 Berikan ventilasi yang cukup saat penggunaan.
 Harap dicatat bahwa gas berbahaya terbentuk bila natrium hipoklorit tercampur dengan
deterjen asam.

12

11. Pembersihan/desinfeksi: Cuci dan inspeksi pembongkaran manual

[Penjelasan]
Saat membersihkan mesin, bongkar sebanyak mungkin.
Makanan masuk ke bagian interior mesin.
Jika pembongkaran dan pembersihan tidak dilakukan dengan cukup, mikroorganisme dapat
berkembang dan makanan yang diproduksi menggunakan mesin dapat terkontaminasi.
Saat membongkar dan membersihkan mesin, periksa kondisi komponen dan gasket yang
digunakan dalam mesin dan ganti jika perlu.
Ada kasus di mana ditemukan bahwa gasket terbelah setelah produksi, dan produk harus ditarik
kembali.
[Poin penting]
Saat memasang kembali mesin setelah dibongkar dan dibersihkan, berhati-hatilah untuk tidak
menghasilkan serpihan logam dan pastikan untuk menyelaraskan gasket dengan benar.
Buat manual yang menunjukkan prosedur pembongkaran dan pembersihan.
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12. Penanggulangan mikroba: Sterilisasi sikat pembersih dengan larutan natrium
hipoklorit (200 ppm)

Sebelum diproses

Setelah 10 menit

Setelah 20 menit

[Penjelasan]
Rambut sikat bisa lepas dan mencemari produk.
Ganti sikat secara teratur sebelum rusak.
Selain itu, sikat basah dapat menyebabkan berkembangnya mikroorganisme, jadi keringkan
segera setelah digunakan.
Penting untuk mensterilkan sikat secara teratur menggunakan larutan natrium hipoklorit
(NaClO).
Foto di atas menunjukkan bagaimana mikroorganisme pada sikat berkurang seiring waktu
setelah menggunakan natrium hipoklorit.
- Sebelum membersihkan sikat dengan larutan natrium hipoklorit
- Setelah 10 menit sterilisasi
- Setelah 20 menit sterilisasi
Membandingkan hasil ini, setelah 20 menit sterilisasi, hampir tidak ada mikroorganisme.
[Poin penting]
Umumnya, konsentrasi larutan natrium hipoklorit yang digunakan berkisar antara 100 hingga
200 ppm. Kelola konsentrasi dengan cermat.
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13. Kebersihan toilet

[Penjelasan]
Toilet adalah area yang paling kotor. Toilet yang kotor juga dapat menyebabkan kontaminasi
makanan. Toilet yang digunakan oleh banyak orang harus dibersihkan setiap hari.
Selain itu, agar tidak membawa mikroorganisme ke tempat kerja, ganti dengan alas kaki khusus
di toilet.
Setelah menggunakan toilet, pastikan untuk mencuci dan mendisinfeksi tangan Anda dengan
cara yang ditentukan.
Saat menggunakan toilet, pekerja diharapkan untuk melepas seragam kerjanya. Dalam hal ini,
dibutuhkan tempat untuk meletakkan pakaian kerja yang dilepas.
[Poin penting]
Komisi Keamanan Pangan Jepang merekomendasikan agar Anda mencuci tangan dua kali
setelah menggunakan toilet selama musim norovirus.
Komisi Keamanan Pangan Jepang adalah lembaga nasional yang menilai risiko kesehatan
pangan.
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14. Penanggulangan Norovirus: Manajemen kebersihan toilet

(Buka jaket Anda)

(Penyediaan sarung tangan

(Disinfektan dipasang di

pembersih)

bilik)

[Penjelasan]
Ini merupakan contoh manajemen kebersihan saat menggunakan toilet.
Lepaskan pakaian kerja saat menggunakan toilet.
Pakaian kerja yang Anda lepas ditaruh di pengait khusus.
Juga efektif untuk menyiapkan sarung tangan dan dispenser desinfektan otomatis di bilik toilet.
[Poin penting]
Toilet yang digunakan oleh banyak orang cenderung menyebarkan kotoran.
Lebih baik menjaga toilet yang digunakan oleh pekerja pabrik dan toilet yang digunakan oleh
orang luar terpisah.
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15. Serangga dan mikroorganisme yang didapati di pabrik makanan

Serangga yang tertangkap di pabrik
makanan

Mikroorganisme yang tumbuh
karena/terbawa oleh serangga

[Penjelasan]
Kontaminasi serangga merupakan jenis keluhan pelanggan yang sangat umum.
Pada foto di atas, serangga yang ditangkap di pabrik makanan ditempatkan di atas meja nutrisi
(media kultur).
Warna putih menunjukkan bahwa jumlah mikroorganisme pada serangga telah meningkat pesat.
Serangga juga dapat menjadi pembawa mikroorganisme.
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16. Tindakan terhadap masuknya serangga dari luar

Celah

[Penjelasan]
Ini adalah gambar pintu masuk ke gudang bahan baku di pabrik makanan.
Dapat dilihat terdapatnya celah di bawah penutup.
Jika Anda menggelapkan ruangan pada siang hari, Anda bisa melihat di mana terdapatnya celah.
Segera perbaiki bila Anda menemukan celah.
[Poin penting]
Serangga tertarik oleh cahaya dan akan masuk berusaha melalui celah kecil.
Banyak pabrik melakukan tindakan pencegahan seperti menempelkan lembaran hitam di
jendela, menggunakan daun jendela ganda di pintu masuk, dan menggunakan tirai udara.
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17. Penanganan penampung limbah: Lokasi, pembuangan

[Penjelasan]
Sampah harus dibuang di tempat-tempat tertentu di area kerja dengan penampung limbah untuk
setiap jenis limbah.
Berhati-hatilah dengan limbah, karena dapat mengundang lalat dan kecoak, dan dapat menjadi
makanan untuk tikus atau hama lainnya.
Lalu ketika sampah dikumpulkan di satu tempat, jauhkan dari area kerja dan bersihkan secara
teratur untuk mencegah bau.
[Poin penting]
- Gunakan penutup pada wadah limbah dan tutup dengan aman. Jika penutup dibiarkan
terbuka maka akan menarik perhatian binatang kecil seperti gagak, anjing, kucing, dan
tikus.
- Kantong sampah dengan limbah di dalamnya tidak boleh diletakkan langsung di lantai.
Cairan yang bocor dari kantong limbah tidak hanya akan menodai lantai tetapi juga dapat
mengundang lalat dan kecoak.

19

18. Penanganan penampung limbah: Pemberian kode warna (color coding)

[Penjelasan]
Penampung limbah harus diklasifikasikan berdasarkan warna dan diberi tanda khusus untuk
setiap jenis limbah. Penampung limbah tidak boleh diletakkan langsung di lantai.
Jika diletakkan langsung di lantai, kotoran akan menumpuk di bawah penampung limbah yang
akan mengundang serangga dan menyebabkan bau.
Bersihkan penampung limbah dengan hati-hati.
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19. Bersihkan lantai dan saluran pembuangan.

Saluran pembuangan
[Penjelasan]
Jika limbah makanan atau kotoran tersisa pada lantai atau saluran pembuangan, maka akan
muncul mikroorganisme dan menyebabkan bau busuk.
Ini juga akan menarik perhatian serangga dan tikus.
Bersihkan lantai dan saluran pembuangan secara hati-hati.
[Poin penting]

Setelah pekerjaan pada hari itu selesai, bersihkan lantai dengan sikat geladak dan pastikan
tidak ada kelembaban yang tersisa. Penting untuk menjaga agar lantai tetap kering sebisa
mungkin.

Lepaskan jeruji dan cuci saluran pembuangan. Bersihkan sampai tidak ada makanan yang
tersisa. Cuci juga bagian belakang jeruji yang telah dilepas.

Jika meja kerja atau mesin besar ditempatkan di atas saluran pembuangan, jeruji saluran
tidak dapat dilepas dan akan membuat proses pembersihan menjadi lebih sulit. Penempatan
meja kerja dan mesin perlu diperhatikan agar saluran pembuangan dapat dibersihkan
dengan benar.
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II. Kasus umum "Hiyari-hatto" (kasus nyaris celaka) di pabrik
makanan
~ Apakah yang disebut 'nyaris celaka'? ~
Ada beberapa kasus di mana seseorang bekerja dan mereka hampir melukai diri sendiri.
Program "Hiyari-hatto" (kasus nyaris celaka) berawal dengan tujuan untuk mencoba untuk
menyambungkan tindakan pencegahan kecelakaan dengan memerhatikan kasus-kasus 'nyaris
celaka' yang terjadi. Ini adalah salah satu cara yang efektif untuk memahami bahaya apa saja
yang ada di tempat kerja.

<Tersandung/jatuh dari ketinggian, dll>
1.
[Status]
Sambil berdiri di platform kerja untuk membersihkannya, selang bergerak karena tekanan air,
lalu saya kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari platform.
[Penyebab]
Ada terlalu banyak air di selang dan tekanan air berubah.
[Penanggulangan]
Ada banyak contoh ketika selang bergerak. Penyebab utamanya adalah terlalu banyak air, dan
penanggulangannya adalah membuka dan menutup keran perlahan-lahan dan bekerja dengan
jumlah air yang benar.
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2.
[Status]
Saya berdiri di tangga dan mengencangkan beberapa baut di dekat langit-langit. Saya
menerapkan terlalu banyak kekuatan dan kunci pas keluar dari baut. Saya kehilangan
keseimbangan dan hampir jatuh dari tangga.
[Penyebab]
Mencoba bekerja dalam posisi yang tidak stabil di atas tanggal lipat pijak. Juga, terlalu banyak
tenaga yang digunakan saat mengencangkan baut.
[Penanggulangan]
Hindari posisi yang tidak stabil saat mengencangkan baut dengan kunci inggris. Sebelum mulai
bekerja, pastikan kunci pas tidak aus. Jangan berdiri di atas tanggal lipat pijak.

Baut

Kunci

tanggal lipat pijak
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3.
[Status]
Saya mengambil tas kontainer fleksibel menggunakan crane dan mengambilnya dari tempat
tidur trailer. Tas kontainer yang fleksibel bergetar dan mengenai saya, dan saya hampir jatuh
dari ranjang trailer.
[Penyebab]
Pekerja itu tidak sepenuhnya mengerti di mana mereka berdiri saat menggunakan crane. Juga,
ketika mengangkat tas kontainer fleksibel, kawat derek miring.
[Penanggulangan]
Berikan pendidikan keselamatan kerja yang memadai tentang tempat berdiri saat menggunakan
crane. Juga, ketika mengangkat tas kontainer fleksibel dengan crane, pastikan tidak ada
kelonggaran di kawat dan gantung tas pada kail.
Tas kontainer fleksibel
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4.
[Status]
Pada malam hari, ketika saya menuju tempat pembuangan
sampah di tempat parkir truk, tidak ada lampu dan saya tidak bisa
melihat ke mana saya pergi. Saya hampir jatuh ke dalam parit.
[Penyebab]
Meskipun itu adalah shift malam, lampu parkir tidak dinyalakan
karena pekerja terbiasa berjalan di sana.
[Penanggulangan]
Bahkan jika Anda terbiasa dengan pekerjaan itu, nyalakan lampu di malam hari.
Sepenuhnya menerangi lingkungan, terutama jalan setapak.

5.
[Status]
Saat berjalan menuruni tangga di kantor, saya melihat hp
saya. Saya kelebihan satu anak tangga dan hampir jatuh.
[Penyebab]
Pekerja itu melihat hp mereka sambil berjalan, jadi tidak
melihat kaki mereka atau apa yang ada di depan mereka.
[Penanggulangan]
Jangan gunakan hp Anda saat berjalan, terutama saat berjalan
menuruni tangga. Berhentilah saat Anda menggunakan hp
Anda.
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6.
[Status]
Selama pekerjaan memuat barang ke truk trailer, saya mencoba
untuk menopang beban yang akan jatuh dan saya hampir jatuh.
[Penyebab]
Penanggulangan yang memadai tidak dilakukan untuk
mencegah jatuhnya beban dalam pekerjaan pemuatan.
[Penanggulangan]
Untuk pekerjaan pemuatan, beban harus ditumpuk di atas
tempat tidur trailer agar seimbang, dan untuk muatan yang
cenderung jatuh, ambil tindakan pencegahan untuk
mencegahnya jatuh (seperti menggunakan papan). Juga,
kenakan topi keras dengan benar dan tidak bekerja di lokasi
berbahaya seperti ujung trailer.

7.
[Status]
Ketika saya mendorong gerobak ke tempat tidur truk trailer di
peron, sulit untuk melihat bagian depan gerobak karena produk dan
saya hampir jatuh dari platform bersama dengan gerobak.
[Penyebab]
Tumpukan begitu banyak produk sehingga pekerja tidak bisa
melihat di depan gerobak.
[Penanggulangan]
Muat barang-barang berat terlebih dahulu di gerobak, dan jangan
menumpuk begitu banyak produk sehingga Anda tidak dapat
melihat yang di depan Anda. Juga, ketika mendorong kereta,
perhatikan keselamatan, dan jika diperlukan mintalah orang lain
untuk memeriksa pekerjaan.

Platform
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8.
[Status]
Ketika saya mengambil produk dari rak dan mencoba untuk
menurunkannya dengan tangan saya, tanggal lipat pijak itu
goyah, saya kehilangan keseimbangan, dan saya hampir jatuh.
[Penanggulangan]
Pastikan untuk menggunakan tangga lipat pijak dengan
stopper. Saat naik dan turun, kosongkan satu tangan untuk
memegang tangga lipat pijak. Jika produk besar, lakukan
pekerjaan dengan dua orang.

Stopper

<Tersandung>
9.
[Status]
Saya sedang merebus air panas dalam panci besar untuk
mensterilkan talenan dengan air panas. Setelah memberi
disinfektan, ketika membawa panci dengan kedua tangan
untuk membuang air panas, kaki saya terpeleset dan saya
hampir jatuh.
[Penyebab]
Karena pekerja membawa panci berat sendirian, mereka tidak
bisa melihat kaki mereka.
[Penanggulangan]

Dua orang harus membawa pot besar dengan air panas.

Karena air panas dapat tumpah saat membawanya,
pakailah alat pelindung seperti sarung tangan karet,
celemek, dan kacamata.
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10.
[Status]
Setelah membuat beberapa kotak makan siang, saya mencoba
berjalan, tetapi saya tergelincir di lantai yang basah dan hampir
jatuh.
[Penyebab]
Lantai yang basah tidak dibersihkan dengan benar dan pekerja
berjalan dengan kedua tangan penuh.
[Penanggulangan]
Jika lantai basah, bersihkan dengan benar, dan pastikan kedua
tangan Anda tidak penuh saat berjalan.

11.
[Status]
Saya membawa makanan beku di ruang pembeku dan lantai
sangat dingin. Kakiku tergelincir dan aku hampir jatuh.
[Penyebab]
Lantai ruang pembeku sangat dingin dan licin. Selain itu,
pekerja tidak cukup memperhatikan situasi ini.
[Penanggulangan]
Saat bekerja di dalam ruang pembeku, kenakan sepatu anti
slip dan perhatikan dengan cermat kondisi lantai, seperti lantai
basah atau beku. Saat bekerja, jaga keseimbangan Anda,
jangan tergesa-gesa, dan bergeraklah dengan tenang.
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12.
[Status]
Ketika saya mencoba membawa benda berat, saya terhuyunghuyung dan menginjak gerobak, gerobak bergerak dan saya
hampir jatuh.
[Penyebab]
Tidak ada stopper pada troli.
Pekerja itu membawa benda berat sehingga mereka terhuyung-huyung.
[Penanggulangan]
Pasang stopper pada troli.
Membawa benda berat bersama dua orang.

13.
[Status]
Saya mencoba memanjat belt conveyor yang berhenti saat
membawa beberapa benda, tetapi saya kehilangan keseimbangan
dan hampir jatuh.
[Penyebab]
Mencoba untuk bergerak melintasi belt conveyor sambil
membawa benda, bahkan ketika itu dihentikan.
[Penanggulangan]
Saat bergerak ke sisi berlawanan dari konveyor sabuk,
gunakan jalan setapak yang aman. Jika perlu, pasang jembatan
untuk persimpangan.
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14.
[Status]
Sambil memegang sebuah kotak dengan roti di kedua tangan dan
berjalan di tempat parkir menuju truk, saya tidak melihat sebuah
kotak kosong di kaki saya dan hampir tersandung.
[Penyebab]
Kotak roti sangat lebar sehingga sulit bagi pekerja untuk melihat
kaki mereka. Sebuah kotak kosong ada di jalan. Juga, pekerja itu
tidak memeriksa keamanan jalan dengan benar.
[Penanggulangan]
Jangan meninggalkan benda-benda di jalan meskipun digunakan
di tempat kerja, dan periksa keamanan trotoar sebelum mulai
bekerja. Saat membawa beberapa kotak, hanya bawa jumlah yang
memungkinkan Anda untuk tetap melihat di depan Anda.

15.
[Status]
Saya sedang berjalan di dalam gudang dengan setumpuk kardus
dan hampir tergelincir di lereng.
[Penyebab]
- Sol sepatu pekerja sedikit usang.
- Kemiringannya curam.
- Lerengnya basah dan licin.
[Penanggulangan]
- Sepatu kerja harus diperiksa secara teratur, dan jika sol
sepatu sudah usang harus diganti.
- Lereng harus dibuat bebas slip dengan tikar karet.
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16.
[Status]
Saya sedang berjalan di tempat kerja dan hampir tersandung tali
di lantai.
[Penyebab]
Pekerja meninggalkan selang dan peralatan yang mereka
gunakan.
[Penanggulangan]
Berusahalah untuk menjaga segala sesuatunya tertata dan rapi
serta menyimpan tali dan selang, dll. Berakhir di tempat yang
ditentukan tanpa meninggalkannya di lantai.

<Tabrakan>
17.
[Status]
Saya menggunakan forklift untuk memindahkan beberapa kotak
kosong ke area penyimpanan luar. Saya melewati pintu masuk
gudang tanpa berhenti dan hampir menabrak seseorang yang
datang dari samping.
[Penyebab]
Pengemudi forklift tidak berhenti di depan pintu masuk
gudang.
[Penanggulangan]
Pengemudi forklift harus berhenti sejenak di depan pintu
masuk gudang dan memastikan keamanan dengan menunjuk
dan mengucap.
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18.
[Status]
Ketika saya memindahkan muatan dari tempat tidur trailer ke
truk lain bersama orang lain, saya tiba-tiba berbalik dan hampir
menabrak kepala saya di pintu truk.
[Penyebab]
Pekerja itu tidak melihat dari dekat dan melakukan tindakan
yang tiba-tiba.
[Penanggulangan]
Bekerjalah dengan tenang dan hindari gerakan yang tiba-tiba.
Ketika ada risiko benturan kepala, kenakan topi keras (helm).

19.
[Status]
Ketika saya berada di belakang kontainer, pengemudi forklift
mencoba memuat barang tanpa memperhatikan saya, dan saya
hampir tertabrak.
[Penyebab]
Pengemudi forklift tidak menyadari bahwa ada seseorang di
dalam kontainer. Forklift penuh dengan muatan sehingga
pengemudi tidak dapat melihat bagian depan.
[Penanggulangan]
Tetapkan aturan untuk mencegah bahaya saat memasuki
wadah. Kurangi jumlah muatan yang dimuat di forklift
sehingga Anda dapat melihat bagian depan, atau mengatur
orang lain untuk mengkonfirmasi pekerjaan.
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<Terjepit di sela>
20.
[Status]
Selama membersihkan mesin pembuat mie, saya
membersihkannya saat sedang berjalan, dan jari saya hampir
terjepit.
[Penyebab]
Mesin pembuat mie tidak sepenuhnya berhenti saat membersihkan.
[Penanggulangan]
Saat membersihkan, menyesuaikan, membuang sampah, dll.,
hentikan mesin pembuat mie sepenuhnya dan matikan sakelar
daya.
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22.
[Status]
Di jalur pengemasan, produk macet dan mesin berhenti, jadi saya
mencoba mengeluarkan produk macet dengan membuka penutup
tanpa menekan tombol stop. Tetapi mesin itu tiba-tiba mulai
bergerak lagi dan tangan saya hampir terjepit.
[Penyebab]
Pekerja itu tidak menekan tombol stop pada garis pengemasan
dan mengonfirmasi bahwa itu benar-benar berhenti. Selain itu,
tidak ada sakelar pengaman untuk menghentikan mesin secara
otomatis saat penutup dibuka.
[Penanggulangan]
Pasang perangkat pengaman yang menghentikan mesin saat
penutup dibuka. Saat bekerja, tekan tombol stop dan pastikan
bahwa mesin telah berhenti sebelum mulai bekerja.

23.
[Status]
Ketika saya mencoba menyesuaikan lebar fork pada forklift
secara manual, fork tiba-tiba jatuh dan saya hampir menjepit
tangan saya di antara fork dan tanah.
[Penyebab]
Fork tidak diperbaiki dengan benar.
[Penanggulangan]
Saat menyesuaikan lebar fork pada forklift, pastikan fork
terpasang dengan aman.

Fork
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24.
[Status]
Saya sedang membersihkan mesin tanpa menghentikan conveyor
belt, kain itu tertangkap dan saya hampir terjerat dalam mesin.
[Penyebab]
Belt conveyor tidak berhenti saat dibersihkan.
[Penanggulangan]
Saat melakukan pekerjaan seperti pembersihan, pelepasan
benda asing, inspeksi, atau perbaikan, hentikan mesin dan
pastikan sudah berhenti sebelum bekerja.

25.
[Status]
Saya memuat enam palet produk pada kereta dan
meletakkannya di lift barang. Saya melihat ke dalam lift
sambil menekan tombol operasi dan kepala saya hampir
terperangkap.
[Penyebab]
- Pekerja itu menekan tombol operasi dengan setengah
tubuh mereka di dalam lift.
- Perangkat keamanan tidak memadai.
[Penanggulangan]
Pasang perangkat keselamatan ke lift kargo dan lakukan
inspeksi rutin.
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<Potong atau kikis>
26.
[Status]
Ketika mengiris roti di meja kerja, saya mengiris sambil
mendorong roti dengan tangan saya, dan saya hampir memotong
jari-jari saya dengan bilah alat pengiris.
[Penyebab]
Pekerja mengiris roti sambil memegangnya dengan tangan
yang seharusnya ia menggunakan pelat tekan.
[Penanggulangan]
Saat menggunakan alat pengiris, gunakan pelat tekan untuk
mendorong roti.

27.
[Status]
Saya memegang pengupas di tangan kanan saya, dan ketika
saya mengupas wortel, saya melihat ke belakang dan hampir
memotong ujung jari saya.
[Penyebab]
Pekerja itu menoleh ke belakang dan tidak melihat tangan
mereka saat bekerja dengan pengupas.
[Penanggulangan]
Saat bekerja dengan pisau, fokuslah pada pekerjaan itu. Saat
melakukan hal-hal lain, pastikan untuk berhenti bekerja
menggunakan pisau.
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28.
[Status]
Ketika saya memotong ikan beku dengan pisau, pisau yang saya
pegang di tangan kanan saya tergelincir dan hampir memotong
tangan kiri saya.
[Penyebab]
Pekerja itu tidak mengenakan sarung tangan pelindung di
tangan kiri mereka untuk mencegah luka.
[Penanggulangan]
Gunakan metode pegang dan memotong yang cocok dengan
postur kerja Anda dan ikan beku untuk diproses. Pakailah
sarung tangan pelindung.

Pisau dapur

29.
[Status]
Di pabrik pengolahan daging, saat memotong satu blok daging
babi, tangan kanan saya hampir mengenai pisau rotari dari alat
pengiris yang tidak memiliki penutup pengaman.
[Penyebab]
Alat pengiris tidak memiliki penutup pengaman.
Pekerja memotong daging untuk diiris langsung dengan
tangan.
[Penanggulangan]
Tutupi bagian yang tidak terpakai dari pisau pemotong alat
pengiris. Juga, ketika menopang makanan yang akan diiris,
gunakan alat khusus dan jangan memegangnya langsung
dengan tangan.
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<Lain-lain>
30.
[Status]
Ketika saya mengangkat panci berat dengan kedua tangan, saya
merasakan sakit yang kuat di punggung bagian bawah.
[Penyebab]
Mencoba mengangkat benda berat dengan postur yang tidak
stabil.
[Penanggulangan]
Saat mengangkat benda berat, dekatkan tubuh Anda, letakkan
satu kaki ke depan, tekuk lutut, jongkok dan tahan benda itu,
lalu perlahan-lahan berdiri dengan meluruskan lutut. Saat
memindahkan benda berat, sedapat mungkin gunakan
gerobak.

31.
[Status]
Ketika saya mengambil nasi dari truk, saya meletakkan tas beras
di bahu saya dan merasakan sakit yang melilit di punggung
bawah saya.
[Penyebab]
Pekerja itu mengangkat beban yang berat secara tiba-tiba dan
meletakkannya di bahu mereka, jadi gaya yang tiba-tiba
diterapkan ke punggung bawah mereka.
[Penanggulangan]
Saat membawa benda berat, gunakan gerobak atau peralatan
tambahan, dll. untuk mengurangi ketegangan pada tubuh.
Selain itu, hindari gerakan tubuh yang tiba-tiba dan hindari
"postur yang tidak alami."
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32.
[Status]
Saya sedang berjalan di atas roller conveyor besar dan hampir
jatuh.
[Penyebab]
Berjalan di atas conveyor dilarang, tetapi pekerja itu
melanggar aturan.
[Penanggulangan]
Pastikan untuk mengikuti aturan, dan membuatnya mustahil
untuk berjalan di atas konveyor, seperti dengan meletakkan
pagar di samping.

33.
[Status]
Sambil membuang minyak goreng setelah digunakan, saya
memasukkan air ke dalam kaleng untuk mendinginkan
minyak, dan minyak itu berceceran dan hampir membuat saya
terciprat.
[Penyebab]
Karena pekerja memasukkan air ke dalam minyak panas, minyak itu
tersebar.
[Penanggulangan]
Jangan pernah memasukkan air ke dalam minyak panas.
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34.
[Status]
Saya akan memindahkan piring masak besi ke meja kerja lain,
tetapi saya tidak tahu bahwa itu panas dan saya hampir
menyentuhnya dengan tangan kosong.
[Penyebab]
Meskipun plat besi itu panas karena baru saja dikeluarkan dari
oven, pekerja berusaha membawanya dengan tangan kosong
tanpa memeriksa suhu.
[Penanggulangan]
Kenakan sarung tangan pelindung saat membawa piring besi,
wajan, atau pot, dll. Periksa suhunya sebelum mengambil
barang, dan jika barangnya panas, beri tahu orang-orang di
sekitar Anda untuk berhati-hati.

35.
[Status]
Sambil memegang wajan berisi minyak di tangan kanan saya,
saya mencoba mengambil pisau dengan tangan kiri saya. Wajan
miring dan minyaknya hampir tumpah.
[Penyebab]
Pekerja itu melakukan pekerjaan dengan tangan kanan mereka
dan mencoba melakukan pekerjaan jenis lain dengan tangan
kiri mereka. Selain itu, pekerja tidak memperhatikan minyak
panas.
[Penanggulangan]
Letakkan wajan sebelum mengambil pisau. Selain itu, berhatihatilah untuk tidak memiringkan panci saat memegang
minyak panas.
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36.
[Status]
Ketika saya mengepel lantai dengan kain pel, saya menciprati
kabel listrik di lantai dengan air dan listriknya korslet.
[Penyebab]
Kabel listrik dibiarkan di lantai. Pekerja itu mengepel lantai
dengan air di mana kabel listrik ditempatkan.
[Penanggulangan]
Saat membersihkan sekitar peralatan listrik, pindahkan alat
dari air atau peras pel terlebih dahulu.

Strip daya
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