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Hari ini kita akan mempelajari
tentang keselamatan dan 
kesehatan
di bidang pembersihan gedung!

Yang paling banyak adalah 
"Terjatuh", ya...

Bidang ini sangat membantu
karena selalu membersihkan
lingkungan di sekitar kita, ya.

Benar!

Pertama,
kita lihat dahulu
kondisi terjadinya 
kecelakaan kerjai!

Penyebab utama 
kecelakaan kerjanya
seperti ini

Baik!

Lebih konkretnya,
seperti apa
pekerjaan, ya?

Penasaran, ya.

Jumlah kejadian kecelakaan kerjaJumlah kejadian kecelakaan kerja

Referensi: Analisis Data Kecelakaan Kerja Bidang Pemeliharaan Gedung Agustus 2019, 
Asosiasi Pencegahan Kecelakaan Kerja Pusat

１ Terjatuh 1705 orang

2 Jatuh dan tergelincir 656 orang

3 Reaksi gerakan dan gerakan yang memaksa 370 orang

4 Terjepit dan terjebak 203 orang

5 Tabrakan 200 orang



Benar.

"Terjatuh" pun
Contoh kasusnya ada 
banyak.

atau ada juga yang terpeleset
karena lantai yang sedang 
dibersihkannya basah.

Itu sering terjadi juga
dalam keseharian, ya...

Itu artinya, kecelakaan kerja
terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari.

Bagaimana caranya
bisa mencegah terjatuh?

Meringkas dan 
merapikan itu 
merepotkan...

Yang penting cukup 
berhati-hati agar tidak 
terjatuh, 'kan?

Bukan hanya untuk 
diri sendiri, tetapi wajib 
menciptakan lingkungan 
kerja agar siapa pun tidak 
akan terjatuh!!

Ba, baik!

Hal yang penting adalah
membuat lingkungan yang sulit 
untuk terjatuh
dengan meringkas dan merapikan 
barang-barang di sekitar.

Misalnya,
terjatuh karena kaki tersangkut 
kabel dalam keadaan kedua 
tangan tidak bebas

Hm?

Ringka (Seiri )Ringka (Seiri )
Rapi (Seiton)Rapi (Seiton)
Resik (Seiso)Resik (Seiso)

Rawat (Seiketsu)Rawat (Seiketsu)
  ↓  ↓
4S4S

Ha ha haHa ha ha



Di tempat kerja
menggunakan mesin 
pembersih dan bahan kimia.
Jika salah menanganinya,
maka dapat menyebabkan 
luka parah.

Berhati-hatilah agar tidak 
melukai diri sendiri
atau pengguna bangunan.

Seperti apa contoh 
kecelakaan kerja
"Jatuh dan tergelinicr" itu?

Misalnya, kedua tangan
membawa kantong sampah
dan terjatuh karena 
terpeleset di tangga.

Kalau begitu,

kita lihat langsung

di tempat yang 
sesungguhnya!

Ada juga kecelakaan jatuh karena
kehilangan keseimbangan di tangga lipat
saat membersihkan jendela.

Jika tidak bisa bekerja 
karena luka parah, keluarga 
akan menjadi khawatir dan 
akan membuat penghasilan 
berkurang... Ya. Makanya,

penting untuk melakukan 
persiapan!

Miliki waktu yang cukup
dan gunakan dengan benar 
alat kerja sesuai prosedur 
yang telah ditentukan.

Patuhi juga aturan 
menggunakan
alat pelindung diri 
ketika bekerja.

Bahaya!



Di sebuah
gedung perkantoran.

Hari ini adalah 
pembersihan rutin.

Gunakan penggosok
untuk melepas
lapisan lilinnya.

Baik!

Malam ini ada
konser band 
kesukaan saya!

Saya harus 
cepat selesaikan
  pekerjaannya!

Bahan pengelupasnya 
sudah disiapkan, tinggal 
pasang bantalannya...

Saya harus 
cepat-cepat!

Cukup seperti ini.

Ayo, mulai!

Terhenti?

...salah
pasang?

Konsernya
keburu mulai...

Merepotkan,
pakai tangan 
kosong saja!

Tidak ada 
waktu!

CASE 1



Tidak apa-apa.

Baiklah,
sudah selesai 
dipasang!Nanti dicuci saja

kalau menyentuhnya 
sedikit.

Pokoknya,
harus cepat 
selesaikan

dan langsung
pergi nonton 
konser!

Eh...
Lantainya
belum kering...

Waa!?

Ada apa!?
Tadi terdengar
ada suara 
keras...

Eh,
kamu terjatuh!?

Kamu tidak 
apa-apa...

Aduuuh!!



Kyaaa

Kak!

Aduh...

Maaf, 
lantainya belum 
kering...
Kakak tidak 
apa-apa!?

Kamu tidak pakai 
sarung tangan!

Ya. Terima kasih.
...Eh?

Kamu memegang
bahan pengelupas 
dengan tangan 
kosong!? Ya,

karena saya 
buru-buru...

Kalau menyentuh
bahan pengelupas 
dengan tangan kosong,

tanganmu
bisa ruam parah, 
lo!?

Hari ini belajar lagi
mulai dari dasar, ya!

Tidak boleh!
Ini adalah kesempatan
untuk berkembang.

Oh,
tetapi saya ada 
urusan...

Pada akhirnya
diajari lagi dasar bersih-bersih
dengan tegas dan tidak keburu 
nonton konser.

"Harus berhati-hati
justru pada saat 
buru-buru."

Saya merasakan langsung 
bahwa tidak ada yang baik 
kalau buru-buru.

KerenKeren

Senangnya.Senangnya.



Baiklah,
saya akan mulai.

Di toilet
suatu fasilitas komersial

Saya akan 
bersihkan
sampai ke 
sudut-sudut!

Tiga puluh menit 
kemudian...

Cukup beratCukup berat
membersihkan sekitar membersihkan sekitar 
dudukan toiletdudukan toilet
di dalam bilik.adi dalam bilik.a

Baiklah!
Lantainya sudah
selesai dilap...

Kotorannya akan Kotorannya akan 
menumpukmenumpuk
jika tidak dibersihkanjika tidak dibersihkan
dengan benar.dengan benar.

...Lo?

Ada debu menumpuk
di tempat seperti itu.

Saya harus 
membersihkannya.

Sebenarnya
harus memakai
"alat" khusus...

Namun, repot
untuk 
mengambilnya...

...Tidak apa-apa! ...Tidak apa-apa! 
Saya akan bersihkanSaya akan bersihkan
dengan naik ke atas dengan naik ke atas 
dudukan toilet!dudukan toilet!

CASE 2

AlatnyaAlatnya



Hup...

Hup!

Apakah sudah 
bersih?

Belum,
sepertinya masih 
kotor...

Oh!?
Gawat!Sedikit lagi...

Kyaa!!

...Aduh

...Sakit sekali.

Namun...di 
sana juga
kotor... Saya akan langsung

membersihkannya...

FuuhFuuh



Kyaaa!!

Lho!?
Kenapa ada 
orang?

Anda tidak 
apa-apa!?

Aduuuh!!

Oh, iya!
Saya lupa memasang
tanda "Sedang 
dibersihkan"!

Saya harusSaya harus
menolong pemakai menolong pemakai 
toiletnya!toiletnya!

Wah,
ada apa!?

Kemudian, pastikan untukKemudian, pastikan untuk
meletakkan papan "Sedang meletakkan papan "Sedang 
dibersihkan".dibersihkan".

Dengan begitu,Dengan begitu,
pengguna juga akan pengguna juga akan 
berjalanberjalan
dengan hati-hati.dengan hati-hati.

Pada dasarnyaPada dasarnya
tidak boleh bekerjatidak boleh bekerja
dengan naik ke atas dengan naik ke atas 
dudukan toilet.dudukan toilet.

Patuhi
aturannya, ya.

Kali ini baik-baik saja,
tetapi akan gawat
kalau sampai terluka, lo!

"Aturan pasti memiliki makna."

Setelah itu,
dia menjadi patuh aturan
tanpa kesulitan.

Saya jugaSaya juga
minta maaf.minta maaf.



Hari ini
kita berusaha 
bersama-sama, ya!

Ya,
baik!

Tanyakan saja apa 
pun pada saya
karena saya sudah 
veteran!

Pertama,
kita pungut 
sampahnya dahulu.

Kamu nonton 
pertandingan sepak 
bola kemarin?
Luar biasa, ya.

Rasanya lama 
sekali
karena hanya 4 
tahun sekali.

Aduh...

Membuat semangat, ya!
Saya tidak sabar
menunggu Piala Dunia!

Ada sesuatu yang 
menusuk
...sepertinya jarum.

Anda tidak 
apa-apa?

...Hm.
Sepertinya tidak 
apa-apa.

Kamarnya diserahkan Kamarnya diserahkan 
saja pada dia.saja pada dia.
Saya akan bersihkan Saya akan bersihkan 
kamar mandi.kamar mandi.
Lembap sekali...Lembap sekali... Kalau uap

di langit-langitnya 
tidak dilap,
nanti bisa jamuran.

Oh!
Saya lupa membawa pel
untuk membersihkan 
langit-langit!

Apa boleh buat.
Saya akan mengelapnya
dengan berdiri di 
pinggiran bak mandi.

Tidak masalah 
kalau hanya 
setinggi ini.

Di kamar
suatu hotel

CASE 3



Baiklah,
sudah dilap 
bersih...

Kyaa!

Hampir saja...

Bisa luka parah
kalau sampai 
terjatuh.

!?

Terima ka...

Saya sudah selesai
membersihkan 
kamar mandi.

Anda tidak 
apa-apa!? Eh?

Baju Anda 
berdarah!

Eh, apa ini!? Saya akan segera
selesaikan merapikan
tempat tidurnya.

Ayo,
kita ke rumah 
sakit!

Maaf, ya.

Sepertinya
memang ada sesuatu
yang menusuk ketika 
memungut sampah...



Waaaa!!

Jari kelingking 
kakinya terbentur 
dengan keras!

Ada apa!?

Ada yang 
terluka!

Luka di jarinya
tidak apa-apa.

Ada bekas seperti
tertusuk jarum suntik.

Untuk berjaga-jaga,
kita lakukan tes darah, ya.

Kemudian,
jika banyak 
mengobrol,

konsetrasinya
bisa menjadi 
buyar, lo.

Selain itu,
pakai pel sesuai aturan
untuk membersihkan 
tempat yang tinggi.

Pada dasarnya, membereskan Pada dasarnya, membereskan 
sampah itu tidak boleh dengan sampah itu tidak boleh dengan 
tangan kosong.tangan kosong.
Kita tidak tahu apa yang dibuang.Kita tidak tahu apa yang dibuang.

Baik...

"Waktu yang paling 
menakutkan adalah
ketika mulai terbiasa"

Dia mengingat 
baik-baik
akan hal itu.

インスリン

Kuatkan diri AndaKuatkan diri Anda

Ada apa!?Ada apa!?

Anda tidak Anda tidak 
apa-apa!?apa-apa!?

Pecahan kacaPecahan kaca

Paku payungPaku payung
Jarum suntikJarum suntik
insulininsulin

Jarum suntikJarum suntik
insulininsulin



Kalian sangat mengerti 
kalau ternyata bahaya 
ada di dekat kalian, 'kan?

Hal yang penting dalam keselamatan 
dan kesehatan di tempat kerja adalah 
kesadaran dan kepatuhan terhadap 
aturan dari setiap orang.

Kita akan melihat contoh 
kasusnya sekali lagi.

Kecerobohan 
tokohnya mirip dengan 
seseorang, ya.

Hm?
Kamu mengatakan 
sesuatu?

WaaahWaaah

Poin penting yang perlu diperhatikan dalam
Bidang Kebersihan Gedung

Pekerjaan di tempat tinggi

Bekerja di tempat sempit

Pasang papan
“Sedang Dibersihkan”

Kenakan sarung tangan

Apabila terdapat kotoran di tempat 
yang tinggi,
jangan naik ke tempat yang 
pijakannya buruk.
Bersihkan dengan metode yang telah 
ditentukan sesuai aturan.

Hati-hati karena kepala dan 
lain-lain dapat terbentur
ketika berada di tempat sempit 
seperti toilet.

Kenakan sarung tangan 
ketika bekerja karena
bahan pengelupas dapat 
menyebabkan iritasi
jika mengenai tangan.

Pasang papan
yang bertuliskan
“Sedang 
Dibersihkan”
ketika sedang 
bekerja
untuk mencegah
masuknya orang
yang lewat.



Kecelakaan kerja bukanlah 
urusan orang lain, melainkan 
masalah yang dekat dengan 
kita.

Untuk berjaga–jaga,

Baiklah! Saya akan berusaha 
setiap hari untuk 
memperhatikan 
keselamatan dan 
kesehatan!

membiasakan 
berkomunikasi dengan 
orang–orang di tempat 
kerja juga penting.

Saya ingin kalian 
mengetahui bahwa 
mematuhi aturan 
sama dengan menjaga 
diri, keluarga, dan 
kehidupan.

Ya, yaYa, ya

Belajar Melalui Ilustrasi 

dan Foto

Kenali Bahaya yang Mengintai di Tempat Kerja Ketika Bekerja!

Kiken Yochi Training 
(KYT/Latihan Prediksi Bahaya)

Inilah bahaya 
yang perlu 
diperhatikan!

Jangan naik
ke atas wastafel.

Jangan 
meninggalkan
peralatan 
kebersihan.

Letakkan papan
“Sedang 
dibersihkan” di 
pintu masuk.

Pikirkan di mana bahayanya!

Pikirkan juga apakah terdapat bahaya lainnya.
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