BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 KESIMPULAN
Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja sudah
sangat maksimal, karena perusahaan bukan hanya melakukan bagaimana berupaya menghindari
terjadinya bahaya resiko kecelakaan kerja, namun sudah sampai tahap dalam cara pencegahaan
serta pemberian pemahaman terhadap tanda dan sanksi untuk seluruh karyawan. Selain itu,
penerapan budaya Anzen Daiichi yang dilakukan oleh perusahaan Jepang di Indonesia membawa
dampak yang sangat positif, tetapi terdapat pula kendala berat yang dihadapi ketika
mengembangkan budaya Anzen Daiichi.
Menyadari akan pentingnya sebuah keselamatan dan kesehatan kerja, karyawan pun di tuntut
untuk menerapkan sistem manajemen Anzen Daiichi di dalam perusahaan. Apabila karyawan tidak
mematuhi peraturan perusahaan sanksi nya karyawan tersebut akan menerima pemecatan. Hal ini
dilakukan karena ketika seorang karyawan tidak menerapkan sistem manajemen Anzen Daiichi
dampaknya akan sangat meluas. Mulai dari temannya yang ikut terkena kecelakaan kerja hingga
meruginya perusahaan, sehingga Anzen Daiichi wajib diterapkan oleh perusahaan.
Penerapan budaya Anzen Daiichi tidak akan berjalan lancar hanya dengan satu pihak saja,
namun semua pihak harus serta merta berperan penting dalam menjalankan sistem manajemen
budaya Anzen Daiichi. Dalam penerapannya sistem manajemen budaya Anzen Daiichi sangat
berguna dalam melindungi para karyawannya. Sementara itu, pada kenyataannya para karyawan
yang sudah terbiasa menerapkan sistem manajemen budaya Anzen Daiichi akan mempraktikan
nya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menggunakan helm, sarung tangan dan jaket pada
saat mengendarai kendaraan bermotor untuk melindungi diri. Selain itu, dengan menerapkan
budaya Anzen Daiichi ini diharapkan bahwa karyawan, agar lebih peka terhadap sebuah resiko
bahaya kecelakaan yang bisa terjadi dimana dan kapan saja.
Budaya Anzen Daiichi yang diterapkan dalam perusahaan Jepang di Indonesia terbukti
memberikan manfaat yang sangat positif. Manfaat yang terbukti efektif adalah mampu mengurangi
jumlah angka kecelakaan kerja, melindungi karyawan, meningkatnya nilai produktivitas kerja,
mengurangi biaya hingga mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman untuk para
karyawannya, sehingga dalam manfaat budaya Anzen Daiichi pada perusahaan Jepang terbukti
sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia.

4.2 SARAN
1. Mengingatkan kepada pembaca bahwa pelaksanaan budaya Anzen Daiichi sebagai sebuah
budaya keselamatan kerja yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengingatkan kepada pembaca bahwa harus ikut serta dalam menerapkan budaya Anzen
Daiichi dengan melaporkan kepada pemerintah, apabila ada perusahaan yang belum
menerapkan sistem Anzen Daiichi.
3. Mengingatkan kepada pembaca untuk selalu waspada dalam setiap melakukan pekerjaan
yang mengandung resiko berbahaya
4. Mengingatkan kepada pembaca untuk lebih mematuhi keselamatan dirinya ketika dimana
pun berada dengan memperhatikan peringatan-peringatan di tempat umum, seperti
menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya, dengan memperhatikan rambu-rambu
yang ada di area jalan raya.

