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2.1 Display

2.1.1 Defenisi Display

Display merupakan bagian dari lingkungan yang perlu memberi informasi

kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Arti informasi disini cukup

luas, menyangkut semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia baik

langsung maupun tidak langsung (Sutalaksana, 1979).

Sedangkan menurut sumber lain, display pada sistem manusia-mesin

digunakan untuk mempresentasikan informasi yang diberikan oleh mesin

mengenai kondisi operasi kerja yang sedang atau telah berjalan. Mislanya

speedometer, fuel display, layar monitor dan lainlain. Display juga digunakan

untuk mempresentasikan mengenai kondisi lingkungan, misalnya suhu udara,

tekanan udara, kodisi cuaca dan sebagainya (Nurmianto dalam Mujahidin, 2010).

2.1.2 Tipe –Tipe Display

Tipe-tipe display terdiri dari berdasarkan tujuan, informasi, lingkungan,

dan panca indera. Jenis-jenis display berdasarkan tujuannya, display terdiri atas

dua bagian yaitu (Sutalaksana, 2013):

1. Display Umum

Display yang digunakan untuk memberikan informasi atau aturan yang

bersifat umum atau kepentingan umum seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Display Umum
(Sumber: Sutalaksana, 2013)
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2. Display Khusus

Display yang digunakan untuk memberikan informasi atau aturan mengenai

keselamatan kerja khusus (misalnya dalam industri dan pekerjaan konstruksi)

seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.2 Display Khusus
(Sumber: Sutalaksana, 2013)

Tipe-tipe display berdasarkan informasi, display terbagi atas 3 macam

yaitu kualitatif, kuantitatif dan representatif (Sutalaksana, 2013):

1. Display Kualitatif

Display yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang semula

berbentuk data numerik, dan untuk menunjukkan informasi dari kondisi yang

berbeda pada suatu sistem, contohnya informasi atau tanda On-Off pada

generator, dingin, normal dan panas pada pembacaan temperatur.

2. Display Kuantitatif

Display yang memperlihatkan informasi numerik (berupa angka, nilai dari

suatu variabel) dan biasanya disajikan dalam bentuk digital ataupun analog

untuk suatu visual display.

Gambar 2.3 Display Kuantitatif
(Sumber: Sutalaksana, 2013)



II-3

3. Display Representatif

Display representatif adalah display yang menyediakan pemakai atau

pekerjadengan model pekerjaan “working model” atau “mimic diagram” dari

mesin atau sebuah proses. Display ini diperlukan dalam sistem remote kontrol

besar, yang digunakan pekerja untuk mengamati tugas dari setiap bagian

pekerjaan, lokasi atau penundaan yang dapat dilakukan dengan cepat. Contoh:

Diagram sinyal lintasan kereta api.

Tipe display berdasarkan lingkungan terbagi dalam dua macam yaitu

(Ainul, 2014):

1. Display dinamis adalah display yang menggambarkan perubahan menurut

waktu, contohnya mikroskop dan speedometer.

Gambar 2.4 Display Dinamis
(Sumber: Ainul, 2014)

2. Display statis memberikan informasi yang tidak tergantung terhadap waktu,

misalnya informasi yang menggambarkan suatu kota.

Gambar 2.5 Display Statis
(Sumber: Ainul, 2014)
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Tipe display berdasarkan panca indera yang menerimanya yaitu:

1. Visual display adalah display yang dapat dilihat dengan menggunakan indera

penglihatan yaitu mata.

Gambar 2.6 Visual Display
(Sumber: Ainul, 2014)

2. Auditory display adalah display yang dapat didengar dengan menggunakan

indera pendengaran yaitu telinga.

Gambar 2.7 Auditory Display
(Sumber: Ainul, 2014)

3. Tactual display adalah display yang dapat disentuh dengan menggunakan

indera peraba yaitu kulit.

Gambar 2.8 Tactual Display
(Sumber: Ainul, 2014)
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4. Taste display adalah display yang dapat dirasakan dengan menggunakan

indera pengecap yaitu lidah.

Gambar 2.9 Taste Display
(Sumber: Ainul, 2014)

5. Olfactory display (dihidung) adalah display yang dapat dicium dengan

menggunakan indera penciuman yaitu hidung.

Gambar 2.10 Olfactory Display
(Sumber: Ainul, 2014)

2.1.3 Penggunaan Warna pada Display

Ada beberapa arti penggunaan warna pada sebuah display. Berikut adalah

arti penggunaan warnanya (Nurmianto, 2008):

1. Merah menunjukkan Larangan

Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk

mencegah kita melakukan suatu tindakan.

2. Biru menunjukkan Petunjuk

Petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan tentang

cara melakukan, memakai, atau mengerjakan sesuatu

3. Kuning menunjukkan Perhatian

Ketentuan penggunaan warna pada display adalah sebagai berikut:
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1. Huruf merah latar belakang putih atau kebalikannya, artinya Larangan atau

peringatan keras.

2. Huruf putih latar belakang hitam atau huruf putih latar belakang biru, huruf

putih latar belakang hijau atau kebalikannya, artinya Petunjuk atau

pemberitahuan.

3. Huruf kuning latar belakang hitam atau kebalikannya, artinya Perhatian atau

Caution atau peringatan.

Gambar 2.11 Contoh Aplikasi Penggunaan Warna pada Display
(Sumber: Nurmianto, 2008)

2.1.4 Prinsip-Prinsip Mendisain Visual Display

Prinsip-prinsip dalam mendisain visual display ada 4 (empat) yaitu (Ainul,

2014):

1. Proximity (kedekatan elemen)

Elemen-elemen diatur atau diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan

kedekatan posisinya sehingga akan lebih mudah dalam memberikan suatu

perkiraan.

2. Similarity (kesamaan atau kemiripan elemen)

Elemen-elemen yang sama (bentuk, ukuran, warna dan lain-lain) akan

dipersepsikan sebagai bagian dari suatu bentuk dan dikelompokkan sebagai

suatu kesatuan. Disamping itu, sebuah display tidak boleh menggunakan

lebih dari 3 atau 4 warna digunakan bersama-sama.
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3. Symetry (simetris)

Elemen-elemen dalam perancangan display akan lebih baik dalam bentuk

simetrikal. Penyajian tulisan dan gambar harus seimbang.

4. Continuity (kesinambungan pola)

Objek yang dipersepsikan sebagai suatu kesatuan atau kelompok

karenaadanya kesinambungan pola dan Mengekstrak informasi yang bersifat

kualitatif sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Seperti halnya pada tanda dan skala, ukuran huruf dan angka harus

andasesuaikan dengan jarak yang anda perkirakan antara mata dengan peraga

informasi.Selain itu ketajaman pandangan atau Visual acuity perlu diperhatikan

agar figur display atau informasi yang dirancang dapat dipahami secara jelas dan

baik oleh pembaca atau yang melihatnya. Visual acuity biasanya diukur dalam

Visual Angle (VA), dimana mata masih bias membedakan detail terkecil (VA

diukur dalam menit derajat). Ketajaman pandangan terdiri atas perbedaan persepsi

atau jarak. Pada umumnya ketajaman pandangan bertepatan dengan kekuatan

memecahkan soal yang dihadapi oleh sistim optik. Nilai visual acuity dapat dicari

dengan menggunakan rumus (Nurmianto dalam Ainul, 2014) :

Dimana :

H : Tinggi celah objek

D : Jarak objek dari mata

Dimensi huruf ditentukan agar display berfungsi sebagai penyempai

informasi yang baik. Kita dapat menentukan dimensi yang ideal dari jarak yang

kita inginkan. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Bridger dalam

Nofirza, 2015):

..................................................................................................................... (2.1)

Untuk menentukan sudut kemiringan mata dengan display yaitu dengan

Rumus Phytagoras :

..................................................................................................................... (2.2)

Tinggi huruf atau angka=
Jarak Visual (mm)

200

C = √ 2 + b2



II-8

Tabel 2.1 Ukuran Perbandingan Dan Jarak Huruf
Huruf Warna Latar Perbandingan Jarak terjauh dapat dilihat

Putih Hitam 1: 13,3 36,5 meter

Hitam Putih 1 : 8 33,5 meter

.....................................................................................(2.3)

.....................................................................................(2.4)

.....................................................................................(2.5)

......................................................................................(2.6)

.....................................................................................(2.7)

......................................................................................(2.8)

......................................................................................(2.9)

..................................................................................... (2.10)

Gambar 2.12 Ukuran huruf
(Sumber: Bridger dalam Nofirza, 2015)

2.1.5 Kriteria dalam Pembuatan Display

Menurut Ainul (2014) kriteria display dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pendeteksian

Kemampuan dasar dari display untuk dapat diketahui keberadaannya atau

fungsinya. Pada visual display harus dapat dibaca dan untuk auditory display

harus bisa didengar.

Tinggi huruf kecil (h) = 2/3 H

Lebar huruf besar = 2/3 H

Lebar huruf kecil = 2/3 h

Tebal huruf besar = 1/6 H

Tebal huruf kecil = 1/6 h

Jarak antara dua huruf = 1/4 H

Jarak antar huruf dan angka = 1/5 H

Jarak antara 2 kata = 2/3 H
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2. Pengenalan

Setelah display dideteksi, pesan dari display tersebut harus bisa dibaca atau

didengar.

3. Pemahaman

Pembuatan display tidak cukup hanya memenuhi 2 kriteria diatas, display

yang baik harus dapat dipahami dengan sebaik mungkin sesuai dengan pesan

yang disampaikan oleh display tersebut. Menurut Barrier pemahaman

terhadap display dibagi menjadi 2 level yaitu:

a. Kata-kata atau simbol yang digunakan dalam display mungkin terlalu

sulit untuk dipahami oleh pengguna atau pekerja, contohnya

“VELOCITY” dan “COOLANT” mungkin kurang bisa dipahami daripada

“SPEED” dan “WATER”.

b. Pemahaman mungkin menjadi lebih sulit apabila pengguna memiliki

kesulitan dalam memahami kata-kata dasar.

2.1.6 Warna pada Visual Display

Informasi dapat juga diberikan dalam bentuk kode warna. Indera mata

sangat sensitif terhadap warna biru, hijau dan kuning, tetapi sangat tergantung

juga pada kondisi terang dan gelap. Dalam Visual display sebaiknya tidak

menggunakan lebih dari 5 warna. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa

kelompok orang yang memiliki gangguan penglihatan atau mengalami

kekurangan dan keterbatasan penglihatan pada matanya. Warna merah dan hijau

sebaiknya tidak digunakan bersamaan begitu pula warna kuning dan biru (Galer,

1989).

Sedangkan menurut Bridger, R. Sterdapat Beberapa kelebihan dan

kekurangan dalam penggunaan warna pada pembuatan display. Kelebihannya

antara lain: memberi tanda untuk data-data yang spesifik, informasi dapat lebih

cepat diterima, dan dapat terlihat lebih natural. Sedangkan kekurangan dalam

penggunaan warna pada pembuatan display diantaranya: dapat menyebabkan

fatigue, membingungkan dan mungkin dapat memberikan reaksi yang salah, dan
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tidak bermanfaat bagi orang yang buta warna (Bridger, R. S dalam Sumihardi,

dkk, 2011)

Kelebihan dan kekurangan penggunaan warna pada pembuatan display:

1. Kelebihan

a. Tanda untuk tanda spesifik.

b. Informasi lebih mudah diterima.

c. Mengurangi tingkat kesalahan.

d. Lebih natural.

e. Memberi deminsi lain.

2. Kekurangan

a. Tidak bermanfaat untuk buta warna

b. Menyebabkan fatigue.

c. Membingungkan.

d. Menimbulkan reaksi,

e. Informal.

Informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum display dibuat:

1. Tipe teknologi yang digunakan untuk menampilkan informasi.

2. Rentang total dari variabel mengenai informasi mana yang akan ditampilkan.

3. Ketetapan dan sensitivitas maksimal yang dibutuhkan dalam pengiriman

informasi.

4. Kecepatan yang dibutuhkan dalam pengiriman informasi.

5. Minimasi kesalahan dalam pembacaan display.

6. Jarak normal dan maksimal antara display dan pengguna display.

7. Lingkungan dimana display tersebut diperlukan.

2.1.7 Indikator-Indikator dari Display

1. Digital display: memiliki tingkat pembacaan yang lebih presisi dan cara

pembacaan yang lebih cepat dibandingkan dengan analog.

2. Analog display: memiliki cara pembacaan yang lebih sulit karena pembaca

harus menduga posisi dari jarum skala atau pointer, hasil pembacaan kurang

akurat atau presisi.
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan display (Ainul, 2014):

1. Perancang harus memahami terlebih dahulu 3 kriteria dasar dalam pembuatan

display.

2. Harus memahami informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan display.

3. Mengklasifikasikan display berdasarkan tipe-tipe display yang ada.

4. Mendesain sebuah display berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan display

yang ada.

5. Memahami benar arti serta penggunaan warna pada sebuah display.

6. display yang dibuat harus informatif.

7. Pesan pada display harus sampai pada pengguna denngan baik.

8. Memperhatikan proporsi gambar dan huruf display harus singkat, padat, jelas

dan tepat.

9. Perhatikan penggunaan skala.

Ada juga yang membedakannya menjadi dua jenis yaitu (Sutalaksana

dalam Ainul, 2014):

a) Pictoral Display

Informasi berupa gambar, tulisan, peta, TV dan lain-lain.

b) Symbolic Display

Informasinya berupa simbol-simbol.

Pengaplikasian dari penggunaan display Analog dan display Digital

(Nurmianto dalam Mujahidin, 2010):

1. Display Analog

Display yang memiliki tingkat pembacaan yan lebih sulit karena pembaca

harus mendugainformasi yang diberikan. Hasil pembacaannya tidak

memerlukan keakurasian yang tinggi. Display analog digunakan untuk

mendapatkan informasi yang tidak terlalu penting. Contoh: Speedometer, jam

tangan dan lain-lain.

2. Display Digital

Display yang memiliki tingkat pembacaan yang lebih mudah. Hasil

pembacaannya lebih presisi atau akurat dan cara pembacannya lebih cepat

jika dibandingkan dengan display Analog. Digunakan untuk mendapatkan
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informasi yang penting. Contoh: Luxmeter, sound level meter. Penurunan

efisiensi visual perception adalah penurunan kemampuan penglihatan visual

dari seseorang yang disebabkan usia, sehingga orang tersebut tidak dapat

melihat sesuatu secara cepat dan dapat menimbulkan salah arti dalam

membaca sebuah display.

Istilah-istilah dalam aktifitas pengontrolan (Ainul , 2014):

1. Blind Spot

Titik buta, jarak terjauh penglihatan seseorang untuk membaca sebuah

display.

2. Check Reading

Merupakan aktivitas pengontrolan apakah sesuatunya berjalan normal atau

tidak,merupakan kasus untuk pembacaan kualitatif dan kuantitatif.

3. Moving Pointer

Jarum petunjuk bergerak yan berupa garis lurus untuk lebih mudah

menginterpretasikan sebuah display.

Ciri-ciri display yang baik adalah (Ainul , 2014):

1. Dapat menyampaikan pesan.

2. Bentuk atau gambar menarik dan menggambarkan kejadian.

3. Menggunakan warna-warna mencolok dan menarik perhatian.

4. Proporsi gambar dan hururuf memungkinkan untuk dapat dilihat atau dibaca.

5. Menggunakan kalimat-kalimat pendek, lugas dan jelas.

6. Menggunakan huruf yang baik sehingga mudah dibaca.

7. Realistis sesuai dengan permasalahan.

8. Tidak membosankan

2.2 Snellen Chart

Snellen chart diciptakan oleh oftalmologis (ahli mata) asal Belanda pada

abad ke-19 yang bernama Herman Snellen (1834-1908). Snellen sendiri diambil

dari nama belakang penemunya. Snellen chart terdiri dari beberapa baris yang tiap

barisnya terdiri dari beberapa huruf. Semakin ke bawah barisnya akan semakin

kecil dan semakin banyak hurufnya. Huruf yang paling besar yang berada di baris
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pertama memiliki ukuran yang dapat dibaca oleh orang dengan penglihatan

normal pada jarak 60 meter sedangkan baris–baris di bawahnya dapat dibaca pada

jarak 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5 dan 4 meter. Seseorang dengan penglihatan normal

dapat melihat dengan baik huruf – huruf di setiap barisnya mulai dari 60, 36, 24,

18, 12 ,9, dan 6 meter. Bahkan pada beberapa orang dengan tajam penglihatan

yang lebih dapat melihat huruf pada baris 5 meter. Di daerah Amerika Utara

satuan yang biasa digunakan adalah feet (ft) sedangkan di Indonesia

menggunakan centimeter (cm) (Nurmianto dalam Ainul, 2014).

Gambar 2.13 Snellen chart
(Sumber: Nurmianto dalam Ainul, 2014).

Snellen chart dibaca dari jarak 6 meter karena jarak 6 meter adalah jarak

terdekat untuk suatu objek yang masih dapat dilihat jelas oleh mata normal tanpa

akomodasi. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan Snellen chart dilaporkan

sebagai berikut (Nurmianto dalam Ainul, 2014).

Snellen chart tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yaitu huruf-huruf

pada Snellen chart semakin ke bawah menjadi lebih kecil sedangkan jumlah huruf

tiap barisnya bertambah. Hal ini berarti satu kesalahan memiliki nilai yang

berbeda pada tiap baris. Oleh karena itu diperlukan suatu kriteria apakah op dapat

melihat baris dengan jelas. Beberapa dokter menyatakan op dapat “lulus” pada

suatu baris jika menjawab lebih dari setengah jumlah huruf yang ada di baris itu.

Sedangkan yang lainnya menyatakan op harus menjawab dengan benar seluruh

huruf yang ada pada baris tersebut agar dinyatakan “lulus”. Kendala lain yang ada
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pada Snellen chart adalah tiap huruf dengan ukuran yang sama memiliki tingkat

kesulitan yang berbeda untuk dibaca. Misalnya, huruf A dan L lebih mudah untuk

dikenali dibandingkan huruf E. Karena itu dibuatlah Bailey-Lovie chart yang

dirancang oleh dua orang optometris asal Australia dan dimodifikasi oleh Ferris

pada tahun 1982, menggunakan 10 huruf yang memiliki tingkat kesulitan yang

sama dengan 5 huruf berbeda tiap barisnya (Nurmianto dalam ainul, 2014).

2.3 Kebisingan

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan

dalam tingkat dan waktu dan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan

manusia dan kenyamanan lingkungan (Kepmen LH No 48. tahun 1996). Bunyi atau

suara didengar sebagai rangsangan pada sel saraf pendengaran dalam telinga oleh

gelombang longitudinal yang ditimbulkan getaran dari sumber bunyi atau suara dan

gelombang tersebut merambat melalui media udara atau penghantar lainnya,dan

manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki oleh karena mengganggu atau

timbul diluar kemauan orang yang bersangkutan. Kebisingan didefinisikan sebagai

bunyi yang tidak dikehendaki. Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap

tenaga kerja, seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi

dan ketulian, atau ada yang menggolongkan gangguannya berupa gangguan

pendengaran, misalnya gangguan terhadap pendengaran dan gangguan pendengaran

seperti komunikasi terganggu, ancaman bahaya keselamatan, menurunnya performa

kerja, kelelahan dan stress (Suma'mur, 1996).

Untuk mengukur kebisingan di lingkungan kerja dapat dilakukan dengan

menggunakan alat Sound Level Meter. Sebelumnya, intensitas bunyi adalah jumlah

energi bunyi yang menembus tegak lurus bidang pe detik. Metode pengukuran akibat

kebisingan di lokasi kerja, yaitu Pengukuran dengan titik sampling Pengukuran ini

dilakukan bila kebisingan diduga melebihi ambang batas hanya pada satu atau

beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat dilakukan untuk mengevalusai

kebisingan yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana, misalnya

kompresor/generator. Jarak pengukuran dari sumber harus dicantumkan, misal 3

meter dari ketinggian 1 meter. Selain itu juga harus diperhatikan arah mikrofon alat

pengukur yang digunakan (Sigit, 2009).
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Gambar 2.13 Sound Level Meter
(Sumber: Sigit, 2009)

2.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin,

alat, bahan, proses pengolahan, landasan tempat kerja, dan lingkungan kerja serta

cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bertujuan untuk mengamankan

asset dan memperlancar proses produksi disertai perlindungan tenaga kerja

khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar terbebas dari pencemaran

lingkungan, serta terhindar dari dampak negatif kemajuan teknologi. Menurut

Suma’mur PK, definisi keselamatan kerja adalah sebagai sarana utama untuk

pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja (Suma’mur,

1989).

Menurut Depnakertrans RI, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah

segala daya upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah,

mengurangi, dan menanggulangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui

langkah-langkah identifikasi, analisa dan pengendalian bahaya dengan

menerapkan sistem pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan

perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

2.4.1 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya dan

pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, mengurangi, dan

menanggulangi terjadinya kecelakaan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja

berdasarkan Undang-undang No. 01 Tahun 1970 adalah:
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1. Tujuan Umum

a. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di lingkungan kerja agar

selalu terjamin keselamatan dan kesehatan sehingga dapat diwujudkan

peningkatan produksi dan produktivitas.

b. Perlindungan terhadap setiap orang yang berada di lingkungan kerja agar

selalu dalam keadaan selamat.

c. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan

digunakan secara efisien dan aman.

2. Tujuan Khusus

a. Mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit

akibat kerja.

b. Mengamankan mesin dan peralatan, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan

baku, dan bahan hasil produksi.

c. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan

penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau dengan peralatan (Man,

Machine, Environment).

2.4.2 Program-Program Keselamatan Kerja dan Pelaksanaannya

Program keselamatan kerja dalam perusahaan penting untuk dilaksanakan.

Pada dasar kecelakaan kerja akan sangat merugikan perusahaan dan dengan

adanya program keselamatan kerja maka kita akan dapat mengurangi tingkat

kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Aneka cara dapat dipakai

untuk penyuluhan dan penggairahan misalnya (Suma'mur, 1996):

1. Poster

Terdapat aneka poster dan masing-masing dapat membantu meningkatkan

keselamatan kerja. Di antaranya ada yang sifatnya lucu, ada yang menyedihkan,

ada yang memberi nasehat, ada pula yang memberikan nasehat khusus dan

lainnya. Keuntungan jika berbuat selamat, atau memberikan keterangan

terperinci, nasehat atau pengarahan terhadap, masalah-masalah tertentu.

2. Film dan Slide (slides)

Suatu film dapat memperlihatkan seluruh cerita tentang suatu kecelakaan
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dengan menunjukkan lingkungan kerja, bagaimana timbulnya situasi yang

berbahaya, bagaimana tedadinya kecelakaan, apa akibat-akibatnya, dan

bagaimana semestinya telah mencegahnya. Film biasanya disenangi oleh tenaga

kerja sebagaimana mereka senang pergi kebioskop. Tema ceritanya dapat positif

atau negative sebagaimana poster. Kejenakaan kadang-kadang dimasukkan dalam

film agar terhindar perasaan diberi petunjuk atau nasehat.

3. Ceramah, Diskusi dan Komperensi

Manfaat ceramah, diskusi dan komperensi tergantung dari tepatnya pengertian

pembicaraan-pembicaraan terhadap hadirin yang mendengar atau berdiskusi. Jika

mereka pandai berbicara secara menarik, pengaruhnya mungkin besar. Hadirin

harus merasa diperhatikan. Sebagai misal, kecil manfaatnya jika pimpinan

perusahaan hanya membaca secara terburu-buru bahan ceramah yang dibuat oleh

personil keselamatan dan ia memperlihatkan bahwa ia tidak menaruh perhatian

atau tidak memahami tentang materinya.

4. Perlombaan

Mengingat bahwa kompetisi Barang kali disenangi orang, maka dalam

keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan cara ini sering pula dipergunakan.

5. Pameran

Pameran adalah cara untuk memperkenalkan kepada tenaga kerja secara

sangat realistik terhadap, bahaya-bahaya kecelakaan dan cara meniadakan bahaya

tersebut. Salah satu cara pameran adalah menperlihatkan obyek-obyek

keselamatan atau kecelakaan dimusium keselamatan. Sayang, tidak banyak tenaga

kerja yang mengunjungi musium demikian. Juga cara-cara yang ada dimusium

belum tentu dapat diterapkan pada kenyataan yang sebenarnya.

6. Kepustakaan tentang keselamatan kerja

Kepustakaan sangat berguna bagi tenaga kerja yang pandai membaca. Bahan

kepustakaan mengenai keselamatan kerja dewasa ini sangat terbatas. Kepustakaan

mungkin berhentuk buku, brosur, majalah, dan lainnya. Dengan kepustakaan,

pengetahuan secara umum dalam keselamatan dapat ditingkatkan. Untuk

langsung pada praktek, masih harus dilewati face-face selanjutnya.


