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Program pelatihan modular
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Modul 1: Kerjasama di tempat kerja

Modul 4: Karyawan dan Produktivitas

Module 3: Produksi Bersih untuk meningkatkan

produktivitas

Modul 2: Manajemen Kualitas

Modul 5: Keselamatan dan kesehatan di 

tempat kerja



Modul 3: 
Produksi Bersih meningkatkan Produktivitas

Pada akhir modul, Anda akan dapat:

 Menelaskan produktivitas dan produksi bersih dan pentingnya hal 
tersebut untuk peningkatan perusahaan.

 Melakukan penilaian produksi bersih untuk mengidentifikasi peluang PB 
dan menentukan pilihan untuk peningkatan.

 Mengimplementasikan tindakan PB menggunakan metode-metode
seperti 5S, kontrol visual, pengukuran peralatan dan wadah yang benar, 
dan pemeliharaan produktivitas secara total.

 Mengukur dan menelusuri peningkatan dalam produktivitas kerja dan 
pengurangan limbah dan risiko lingkungan.

 Berhasil mengintegrasikan PB kedalam operasional perusahaan dan terus 
meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu.
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PENDAHULUAN  PRODUKSI BERSIH  
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

Modul 3: Produktivitas Melalui Produksi Bersih – Hari 1

SESI 1
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Pada akhir sesi, Anda akan dapat:

1. Mengerti apa produksi bersih dan bagaimana berkaitan 
dengan produktivitas dan kerampingan.

2. Mengidentifikasi cara-cara produksi bersih dapat 
berkontribusi terhadap daya saing dan tanggung jawab 
perusahaan anda.

3. Menelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk 
mengimplementasikan tindakan produksi bersih

Tujuan-tujuan Sesi
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Apa yang dimaksud dengan produksi bersih?

 Sebuah strategi untuk mengurangi pencemaran lingkungan 
dan konsumsi sumber daya melalui:

1. Pencegahan dan meminimalkan - menghindari produksi 
limbah dan memastikan penggunaan sumber daya yang 
efisien 

2. Pemakaian ulang dan daur ulang - bahan dan limbah untuk 
penggunaan yang produktif

3. Energi bersih dan efisien - memaksimalkan produktivitas dari 
input energi dan meminimalkan polusi
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Apa yang dimaksud dengan produktivitas?

 Hubungan  antara Input dan Output.

SECARA MATEMATIS: P = O / I

o Dimana input adalah = tenaga kerja, teknologi, material, energi, air

o Dimana output adalah = nilai tambah produk atau komponen

o Tujuan = output per unit lebih banyak dari input per unit
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Non Value-added but 
necessary
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65%
30%

5%

Non Value-added = waste

Value-added activities

Di sebagian besar industry, nilai tambah hanya 5% atau kurang!

Kerja tidak ada nilai

tambah, sia-sia

Kerja Pendukung (Tidak ada
nilai tambah), tapi diperlukan

Kegiatan bernilai tambah
(kerja menghasilkan) 

Gerakan bernilai tambah dan pemborosan
(waste /muda)

Gunakan:

Latihan kelompok: TK. 07-02

Format 8. Pengukur waktu kerja



Bagaimana PB dan produktivitas berhubungan?

o Kelebihan persediaan dan rusak
o Kendala alur produksi
o Bahaya dan resiko di tempat kerja
o hambatan komunikasi

o Ukuran benar, persediaan rapih
o Tidak susah mencari bahan-bahan
o Keselamatan dan kesehatan baik
o Ruang kerja terbuka

10



Bagaimana PB dan produktivitas berhubungan?

 Bekerja lebih cerdas bukan lebih keras

 Mencapai hal ini dengan cara…

o Memperbaiki lingkungan bisnis secara keseluruhan

o Mengembangkan komunikasi yang lebih baik antara manajemen dan 
pekerja

o Meningkatkan desain produk

o Meningkatkan proses yang menghasilkan produk

o Meningkatkan keterampilan semua anggota tenaga kerja

 BP meningkatkan produktivitas - meningkatkan nilai output 
dengan input yang lebih sedikit
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Manufaktur ramping dan produktivitas

 Manufaktur ramping = model bisnis yang berfokus pada 
pelanggan yang mengidentifikasi dan menghilangkan limbah dan 
memberikan kualitas produk tepat waktu dan dengan biaya 
rendah

 Limbah = aktivitas atau input yang tidak menambah nilai kepada 
pelanggan

 7 limbah umum ditargetkan untuk perampingan:

1. Kelebihan produksi 5. cacat

2. Persediaan(inventaris) 6. Proses berlebihan

3. Transportasi 7. Menunggu

4. Pergerakan
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TIM WOODS
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1. Kelebihan Produksi

 Tidak tahu 
kebutuhan 
konsumen

 Pekerja tidak tahu 
berapa yang harus 
dibuat



2. Bersediaan / Inventori Berlebihan

 Bahan baku = uang

 Kemungkinan rusak

 Biaya gudang

 Kemungkinan harga naik?



3. Transportasi yang tidak perlu

 Tata letak yang salah

 Tidak ada jadwal pengiriman yang berkala





4. Gerakan yang tidak perlu

 Area kerja tidak tertata rapi

 Waktu habis untuk mencari barang

 5S !!



5. Produk Cacat

 Salah buat . Mengapa ?

 Kerusakan bahan. 
Mengapa?

 Analisa penyeban Riject

 QC di cek dari bahan baku, 
produksi sampai di jual

 Gunakan 5 Mengapa 
untuk mencari solusinya



6. Proces Berlebihan 

 Tidak tahu kebutuhan 
pembeli

 Perspepsi kwalitas berbeda

 Konsumen tidak mau 
membayar yang dia tidak 
perlu



7. Menunggu

 Tidak ada kepastian 
perintah kerja

 Menunggu perbaikan 
mesin

 Menunggu proses 
sebelumnya selesai



8. Keahlian yang di-sia-siakan

 Kecanggihan peralatan

 Kepintaran orang



Games : Ayo bantu Christina !
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8 Limbah manufaktur ramping

 Limbah lingkungan!

 Limbah lingkungan = penggunaan yang tidak perlu atau 
kelebihan sumber daya atau substansi yang dibuang ke air, 
udara, atau tanah yang dapat membahayakan kesehatan 
manusia atau lingkungan

 Limbah lingkungan secara langsung dapat mempengaruhi ...

o Alur produksi

o Waktu

o Kualitas

o Biaya
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Limbah ramping ≈ limbah lingkungan

Area memproduksi limbah Dampak lingkungan
1. Kelebihan produksi •  Konsumsi bahan baku dan energi lebih banyak

•  Produk lebih dapat rusak atau kadaluarsa

•  Bahan berbahaya extra yang berakibat extra 
pada emisi, limbah, pekerja tercemar, dll. 

2. Persediaan(inventaris) •  Extra tempat penyimpanan untuk WIP 

•  Limbah dari kerusakan barang setengah jadi-WIP 

•  Bahan extra penggantibarang setengah jadi(WIP) 

•  Lebih banyak energi digunakan untuk ac dan 
lampu 

3. Transportasi dan 
4. Pergerakan 

• Lebih banyak energi digunakan untuk 
transportaasi

•  Emisi dari transportasi 

•  Lebih banyak pengepakan untuk komponen

•  Rusak dalam perjalanan 

•  Transportasi untuk bahan berbahaya memerlukan 
pengepakan dan pengiriman khusus 
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Limbah ramping ≈ limbah lingkungan

Area memproduksi limbah Dampak lingkungan

5. Cacat •  Bahan baku dan energi yang dikonsumsi  
dalam membuat produk yang cacat

• Komponen cacat memerlukan proses 
daur ulang atau pembuangan

• Banyak yang diperlukan untuk perbaikan 
dan, pengerjaan ulang meningkatkan 
penggunaan energi untuk pemanasan, 
pendinginan, dan pencahayaan 

6. Kelebihan proses •  Lebih bagian dan bahan mentah yang 
dikonsumsi per unit produksi

• meningkatkan pengolahan limbah yang 
tidak perlu untuk energi, dan emisi 

7. Menunggu • Potensi pembusukan atau kerusakan 
komponen menyebabkan pemborosan

• Terbuang energi dari pemanasan, 
pendinginan, dan pencahayaan 
selama downtime produksi 
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Limbah lingkungan

 Secara praktikal, limbah lingkungan meliputi:

o Energi, air, atau bahan baku

o Polutan dan limbah bahan

o zat berbahaya
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Berpikir tentang limbah lingkungan

1. Buat daftar lima contoh limbah lingkungan di 
perusahaan Anda.

2. Mana yang Anda pikir Anda bisa kurangi?

Lihat: 
Bab 1.1 - Latihan 1
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Keuntungan dari produksi bersih

1. Bagaimana perusahaan Anda mendapatkan 
keuntungan dari perbaikan kinerja lingkungan?

2. Keuntungan apa yang mungkin paling penting 
untuk perusahaan Anda?

Lihat: 
Bab 1.2 - Latihan 2
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Mengapa menerapkan produksi bersih?

 Meningkatkan kinerja bisnis

o meningkatkan produktivitas

o mengurangi biaya

 Dianggap sebagai perusahaan bertanggung jawab terhadap 
lingkungan

o Memenuhi harapan rantai pasokan

o Mendapat pelanggan baru dan memperluas pasar

 Menjadi pengusaha bertanggung jawab dan tempat yang menarik 
untuk bekerja

 Meningkatkan kualitas hidup dalam komunitas Anda
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Bagaimana menerapkan produksi bersih?

 Menilai situasi saat ini dan mengidentifikasi peluang untuk 
mengurangi atau menghilangkan limbah dan risikonya serta 
menjadi terlihat

 Menganalisis masalah / peluang dan mengidentifikasi dan 
memprioritaskan pilihan

 Melakukan implementasi yang efektif dan efisien dengan 
melibatkan semua tingkatan di perusahaan Anda

 Membangun kapasitas untuk peningkatan terus-menerus
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Efisiensi di F1
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LIMBAH BAHAN DAN SUMBER 
DAYA: TARGET UNTUK PB

Modul 3: Produktivitas Melalui Produksi Bersih – Hari 1

SESI 2
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Pada akhir sesi, Anda akan dapat: 

1. Memahami jenis-jenis pemborosan material dan sumber 
daya dan risiko dan biaya yang mereka bisa terjadi 

2. Identifikasi bahan dan limbah yang paling signifikan di 
fasilitas Anda sebagai area target untuk produksi bersih 

Tujuan-tujuan sesi
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Apakah ini ?



IS  A RESOURCE

WASTE

BUT 

AT  A  WRONG PLACE









Dimana kan kita sekarang ?

1.Passive

3.Constructive

2.Reactive

4.Proactive







Limbah lingkungan

 Secara praktikal, limbah lingkungan meliputi:

o Energi, air, atau bahan baku yang dipakai berlebihan

o Polutan dan limbah bahan (padat, udara,cair)

o zat berbahaya (bagi manusia dan lingkungan)
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Target-target peningkatan Produksi Bersih (PB)

Energy

Water

Pollution 
& Waste

Materials
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Diskusi

1. Tuliskan penggunaan (1) energy, (2) air, (3) bahan 
baku dan bahan berbahaya yang biasa digunakan  
dan (4) polusi /limbah yang biasa terjadi di tempat 
usaha.

2. Usulkan strategi /cara apa yang bisa dipakai untuk 
mengurangi pengunaanya atau diganti ?
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Penggunaan energi secara umum

 Pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (AC) dalam 
bangunan

 Penerangan

 Proses operasional peralatan

 Proses pemanasan dan pendinginan

 transportasi
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Energy



Strategi pengurangan pemakaian 
energi

Use of on-site renewable 
energy sources 

(wind, solar, geothermal)

Combined heat and 
power 

(co-generation)

Use of cleaner burning 
fuels for on-site 

combustion (natural gas)

Purchase of low-carbon 
electricity

Conversion of vehicle 
fleets to cleaner fuels 
(electric, CNG, etc.)

47

More efficient equipment 
(motors, appliances, etc.)

Better HVAC and lighting 
(use of natural light)

Improved building 
envelope and insulation

Work practices that 
conserve energy

Energy management 
systems

Efisiensi Energi

Sumber Daya Energi Bersih

Energy



Penggunaan air secara umum

 Proses produksi (misalnya, pembilasan, pengobatan, 
pelumasan)

 Bahan campuran produk 

 Proses penolong (misalnya, pengendalian polusi, 
laboratorium, dan pabrik / peralatan pembersih)

 Pendinginan dan pemanasan (misalnya, menara pendingin 
dan boiler)

 Penggunaan domestik (misalnya, toilet, dapur, dan pencuci)

 Irigasi taman
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Water



Berapa air yang dibutuhkan untuk membuat
beer ?
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Strategi pengurangan pemakaian air

Metering water use Reducing losses
Reducing water use 
(using only what’s 

needed)

Employing water reuse 
practices

Using grey/rain water
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Water



Penggunaan bahan kimia dan
material secara umum

 Proses produksi (misalnya, katalis, reaktan, bahan baku)

 Bahan campuran produk

 Input untuk proses tambahan (misalnya, pengendalian polusi, 
laboratorium, dan pembersih pabrik / peralatan)

 Penggunaan domestik(misalnya, toilet, dapur, dan pencucian)

 Bahan bangunan

 Manajemen lingkungan (pupuk, pengendalian hama)
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Materials



Strategi pengurangan pemakaian
bahan-bahan
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Materials

Reduce scrap
Reduce unused 

materials
Dematerialize 
product design

By-product 
reuse

Substitution



Jenis-jenis polusi & limbah umum

 Emisi udara (partikel, racun, gas rumah kaca, dll)

 Limbah padat

 Limbah kimia berbahaya

 Limbah elektronik 

 Gorong-gorong (sanitasi air limbah)

 air limbah proses atau limbah pembuangan 

 Pembuangan air hujan terkontaminasi
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Pollution & 
Waste



Biaya penanganan polusi perusahaan

 Biaya pembuangan limbah

 Pungutan pembuangan limbah

 biaya penanganan dan Pengelolaan limbah

 pembelian peralatan pengendalian pencemaran dan biaya 
operasional (misalnya, pipa campuran akhir, biaya limbah 
pengolahan di tempat)

 biaya Perizinan dan regulasi (termasuk pencatatan dan 
pelaporan)

 biaya asuransi

 Pekerja sakit dan ketidakhadiran yang dihasilkan dari paparan 
polusi, limbah, dan / atau kimia berbahaya
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Pollution & 
Waste



Jenjang strategi untuk penghapusan limbah
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Reduce

Reuse

Recycle

Safe Disposal

Pollution & 
Waste



Produksi Bersih dari Peserta SCORE di China
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Penerapan Paling UMUM :
Data : Save Project - Asia

• ENERGY – Memeriksa dan memperbaiki kebocoran udara :  24

• ENERGY – Mengganti lampu T8 menjadi T5/ LED :                    18

• ENERGY – Meningkatkan perawatan mesin:                          17

• ENERGY - Mengupgrade servo motor pada mesin jahit:    12

• WATER – Mengganti keran air yang keluar airnya kecil : 17

SCORE & CPSource: SAVE Project
21-22nd September, 2017, Bandung



Mengidentifikasi target area untuk PB 

1. Mengidentifikasi 6-10 sumber daya yang paling signifikan
digunakan oleh perusahaan Anda (termasuk bahan, bahan 
kimia, energi, dan air). Beri daftar peringkat berdasarkan 
volume yang dibeli dan total biaya. 

2. Identifikasi 5 jenis limbah atau polusi yang paling 
signifikan yang dihasilkan oleh fasilitas Anda. Beri daftar 
peringkat berdasarkan volume yang dihasilkan, tingkat 
risiko kesehatan manusia atau lingkungan, dan biaya 
total perusahaan. 

Lihat: 
Bab 2.4 - Latihan 3
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MELIBATKAN ORANG DALAM 
PRODUKSI BERSIH

SESI 3

Modul 3: Produktivitas Melalui Produksi Bersih - Hari 1
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Tujuan-tujuan sesi

Pada akhir sesi, Anda akan dapat:

• Memahami bagaimana kebutuhan produksi bersih menjadi 
tugas semua orang untuk sukses

• Memahami cara-cara manajemen dapat lakukan untuk 
memastikan keberhasilan pelaksanaan produksi bersih

• Mengidentifikasi prosedur operasional utama yang harus 
ditinjau untuk mengintegrasi tugas-tugas yang mendukung 
produksi bersih 



Sikat Gigi : apakah menjadi masalah

lingkungan? 

4 grams

12 grams

Total berat = 16 grams

Material = plastic

Sikat

Sikat Gigi : CP Game



Mengapa kita perlu memikirkan
ulang tentang Sikat Gigi ?

• 250 juta penduduk Indonesia

• 50% menggunakan sikat gigi

• 3 sikat gigi /tahun

• Total sikat gigi yang dibuang/tahun = 
375juta/tahun

• Jumlah plastik yang dibuang = 6000 Ton/tahun

APA YANG BISA KITA LAKUKAN ?



Juni 2016 Modul 4: Praktek RECP 64

Tata Kelola  
Area Kerja 

Substitusi 
Bahan

Peningkatan
Pengenda-
lian Proses

Modifikasi 
Peralatan

Penggan-
tian 

Teknologi

Guna Ulang 
Dan Daur 
Ulang di 

Lokasi Sendiri

Pemanfaatan
Produk

Samping

Modifikasi
Produk



Siapa yang perlu dilibatkan demi suksesnya PB?
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Setiap orang memiliki peran yang dimainkan! 



Permulaan
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Minat awal
terhadap

RECP

Fase 1: Permulaan
1.1 Melibatkan partisipasi manajemen dan staff

1.2 Menilai kinerja awal dan pembiayaan

1. Permulaan

2. Menilai
Pengoperasian

& Praktek

3. 
Mengembangka

n Solusi

4. Mencapai
Peningkatan yang 

Berkelanjutan

1. Komitmen & tim
2. Konfirmasi awal

June 2016 Module 3: RECP Assesment



Spektrum Motivasi

Kepatuhan
terhadap
peraturan

Penghematan
Biaya

Kepemimpinan
di bidang

Lingkungan
Posisi Pasar
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Non-Pasar Pasar

Langsung (biaya hari ini)

Langsung (Pendapatan esok)

June 2016 Module 3: RECP Assesment



Kerjasama di tempat kerja untuk PB

Bagaimana Anda bisa menjaga kerjasama di tempat kerja untuk 
PB?

 Tim Peningkatan perusahaan (Enterprise Improvement Teams-
EITs)

 "Tim Hijau“

 Peran dan tanggung jawab yang jelas

 Pengakuan dan penghargaan

 Kompetisi

68

Apa lagi yang dapat 

Anda lakukan? 



Peran PB khusus untuk manajemen

 Tetapkan sasaran kinerja, tujuan, dan target yang berkaitan 
dengan produksi bersih

 Menyediakan sumber daya, alat dan insentif untuk memungkinkan 
karyawan untuk berhasil dalam melakukan perbaikan PB

 Berinvestasi dalam pelatihan untuk mendukung implementasi PB

 Sertakan tujuan konsep-konsep produksi bersih dalam pidato, 
newsletter dan cara komunikasi lainnya

 Melacak kemajuan berkaitan dengan produksi bersih dan pastikan 
individu untuk memenuhi tujuan tersebut

 Kenali hasil-hasil produksi bersih 
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Menyadari pencapaian yang lalu
dalam melakukan Produksi Bersih

1. Apa keberhasilan PB yang telah dilakukan di
perusahaan Anda dalam mengurangi penggunaan
bahan, penggunaan energi, penggunaan air, limbah
atau polusi? 

2. Siapa yang telah terlibat dalam upaya ini? 
Bagaimana Anda mengenali prestasi mereka? 

Lihat: 
Bab 3.1 - Latihan 4
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Standard Operating Procedures (SOPs)

Serangkaian kerja atau 
langkah-

langkah operasional 
disepakati yang 

menetapkan metode 
terbaik dan paling dapat 

diandalkan dalam 
melaksanakan tugas atau 

operasional
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Hubungan antara PB dan SOP

 Mesin dan lampu yang menyala pada saat tidak diperlukan

 Bahan bekas yang tersisa di lantai

 Bahan kimia yang tidak dikembalikan ke tempat penyimpanan yang 
benar

 Limbah dan daur ulang tidak dimasukkan ke dalam tempat yang 
benar

 Peralatan tidak dipelihara atau dioperasikan dengan baik

 Pencemaran sering terjadi

 Pekerja tidak memakai alat pelindung yang tepat

 Bahan kimia atau bahan mudah kadaluarsa atau rusak 
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SOP untuk PB

Pikirkan tentang kegiatan umum di fasilitas Anda. Apakah ada 
kegiatan yang berpotensial menciptakan limbah lingkungan 
dan berisiko? 

1. Buat daftar prosedur yang ada yang harus diubah untuk 
mengatasi kebutuhan dan kesempatan produksi bersih 
lebih baik.

2. Buat daftar prosedur baru yang diperlukan untuk mengisi 
kesenjangan dimana tidak tersedia SOP untuk kegiatan 
umum yang mempengaruhi penggunaan sumber daya 
dan terciptanya limbah dan polusi.

Lihat: 
Bab 3.3 - Latihan 5
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PENILAIAN AWAL DAN 
MENGUKUR KINERJA

75

Modul 3: Produktivitas Melalui Produksi Bersih - Hari 1 

SESI 4



76

Tujuan-tujuan sesi

Pada akhir sesi, Anda akan dapat:

• Melakukan penilaian awal limbah lingkungan 

• Mengidentifikasi alat yang diperlukan untuk memahami dan 
memantau kinerja di bagian utama (dimana limbah 
lingkungan ada) 

• Menilai ketersediaan data untuk alat ini dan merencanakan 
langkah selanjutnya untuk mengakses dan menyusun data 
yang diperlukan



Berkeliling mencari limbah

 Bentuk tim lintas fungsional kecil

 Berjalan di sekitar fasilitas untuk mencari risiko dan 
peluang limbah PB

 Gunakan semua indra-pendengaran, 
bau, sentuhan dan penglihatan

 Bicarakan dengan para pekerja agar mereka 
memahami risiko dan peluang limbah yang mereka 
lihat di area mereka

 Dokumentasikan apa yang Anda temukan 
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Apakah eco-mapping?

 Sebuah alat sederhana, visual dan praktis 
untuk menganalisis dan mengelola perilaku lingkungan 
organisasi

 Sebuah kerangka proses yang membantu untuk 
mendefinisikan dan memprioritaskan masalah 
lingkungan dan isu-isu untuk ditangani

 Melengkapi berkeliling mencari limbah

 Belajar untuk melihat limbah, risiko dan peluang ... 
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Contoh Eco-map

Manfaat:

 Sederhana dan visual

 Mudah untuk dipahami dan 
dijelaskan

 Berguna untuk 
melibatkan semua pekerja

 Murah untuk dikembangkan 
dan digunakan

 Mudah untuk 
diperiksa bagaimana hal-
hal berubah seiring waktu 
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panduan Walkthrough Fasilitas secara 
Mental dan eco-map

Gambar peta tata letak secara umum lantai pabrik 
Anda atau area kerja tertentu dalam fasilitas Anda. Beri 
tanda pada daerah yang berpotensial dan berisiko 
limbah lingkungan yang akan mendapat manfaat dari 
tindakan produksi bersih. 

Lihat: 
Bab 4.1 - Latihan 6
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Apakah metrik?

 Ukuran kegiatan organisasi dan kinerja 

 metrik PB umumnya menunjukkan:

o output bahan sisa / non-produk

o penggunaan Bahan dan bahan kimia

o penggunaan Energi dan air

o Emisi udara

o Limbah padat dan berbahaya

o Pencemaran air / air limbah
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Mengapa mengukur?

82

Tidak semua metrik bermakna.
yang penting adalah Mengukur . 



DISKUSI : INDUSTRI KACANG 
GORENG

• Tentukan data awal nya (Baseline Data) –
yang akurat

• Ketahui Proses Produksi dan limbah yang 
dihasilkan

• Seleksi RECP

• Penyesuaian bahan baku

• Analisa penyebab limbah / buangan

• Potensi perbaikan yang bisa dilakukan.

• Potential RECP measures



Proses Produksi

Peanuts

Bulk Storage

Daily Hopper

Frying

Cooling

Salting

Packing

Dispatche
d

Salt, Frying oil

Salt

Oil

LPG

Packing Material

Spillages/leakages

Empty Gunny Bags
Dirt, Dust

Heat loss
Oil Vapours

Dirt, Dust

Sludge/Burn peanuts
Oil spills

Spillages

Spillages

Spillages/leakages
Salt bags

Manual selected burn peanuts



NERACA BAHAN: 
DIAGRAM

Frying

Oil

LPG

5- Spent oil

1- Oil Vapours

8- Water Vapours

4- Sludge/Burn peanuts

7- Spill oil

5- Spillage peanuts

3- Empty oil tin

2- Waste Heat

Peanuts



NERACAMATERIAL

Input
• Peanuts 500kg

• Frying oil 25 +

20 (makeup) =        45kg

• Salt – 10kg

• ----------------

• Total                    555kg

• Output
• Fried Peanuts  500kg

• Spent oil 20kg

• Sludge                    2.5Kg

• Total 522.5kg

• Losses                      32.5 Kg



PROSES KIMIAWI SAAT MENGGORENG

Saat menggoreng terjadi proses kimia – hydrolysis, 
oxidation, thermal decomposition and 
polymerization.

 Kestabilan Oxidative  sangat penting, tergantung dari
kwalitas minyak gorengnya. Minyak goreng pada suhu
tinggi akan bereaksi.

 Minyak goreng yang tinggi tingkat oksidasinya lebih baik, 
dan itu ada pada minyak goreng tidak jenuh spt minyak 
kedelai/minyak kapas/ minyak jagung, dibanding minyak 
sawit / kelapa.

 Suhu terlalu panas akan beraksi polemirisasi



OPSI RECP (dibatasi karna akibat polemirisasi minyak)

1. Pasang termostat untuk mengukut kepanasan minyak

2. Mengatur jumlah penggunaan minyak goreng

3. Ganti minyak gorengnya

4. Menggunakan minyak jelantah untuk tinta cat

5. Ubah ukuran penggorengan

6. Kacang dibersihkan dulu sebelum digoreng

7. Kacang direndam dan dikeringkan dahulu sebelum digoreng

(pre proses)

8. Area goreng ditata ulang agar tidak kena debu.



Tip-tip metrik

1. Jangan buang waktu mencoba untuk melacak semua -
pilih yang paling penting

2. Mulai dengan mengumpulkan informasi yang tersedia

3. Berbagi metrik secara visual

4. Pertimbangkan metrik ke dalam biaya 
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Tip apalagi 
yang Anda 
pikirkan?



Metrik BP

1. Mengidentifikasi metrik kunci kinerja lingkungan yang 
relevan dengan operasional perusahaan Anda. 

2. Untuk setiap metrik, identifikasi sumber-sumber informasi 
utama di mana Anda memperoleh data untuk metrik 
kinerja lingkungan di fasilitas Anda 
(misalnya, tagihan listrik, tagihan air, pembelian catatan).

3. Untuk setiap metrik, apa atribut (misalnya, frekuensi, 
lingkup cakupan, unit) akan membuat metrik berguna 
untuk perusahaan?

Lihat: 
Bab 4.2 - Latihan 7
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4 Ukuran Metrik yang perlu diukur dalam
Produksi Bersih

1. Produktifitas material (dihitung dari berat) : Input = Output

2. Produktiftas energi : energi & termal (bila non energi) yg
terpakai utk menghasilkan produk jadi (bukan input)  dan
melakukan pengecekan meteran listrik (setiap pagi dan sore)

3. Produktifitas penggunaaan air

4. Produksi jumlah sampah (kg/liter)
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MENGHUBUNGKAN METODE 
RAMPING DAN BP

SESI 5

Modul 3: Produktivitas Melalui Produksi Bersih - Hari 2
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Tujuan-tujuan sesi

Pada akhir sesi, Anda akan dapat:

• Memasukkan pertimbangan produksi bersih ke dalam 5S

• Mendukung PB menggunakan metode Ramping seperti kontrol visual, , 
ukuran benar, tata letak, dan pemeliharaan produktif total

• Mengidentifikasi langkah-langkah berikutnya yang dapat Anda ambil 
untuk melaksanakan kegiatan produksi bersih dengan menggunakan 
metode Ramping di perusahaan Anda 



Ingat lingkaran 5S? 
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Pertanyaan seputar PB untuk 5S: Sortir (Sort)

Sortir (Singkirkan itu)

 Apakah material berpotensi dan berisiko limbah lingkungan ditandai 
untuk dibuang?

 Apakah semua item yang ditandai dibuang dengan benar, termasuk 
yang harus dikelola sebagai limbah berbahaya? 
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Pertanyaan seputar PB untuk 5S: Mengatur (Set Order)

Letakkan dengan teratur (Mengatur)

 Apakah materi wadah yang bersih, tidak berada di lantai, 
ditutup dengan benar ditumpuk, dan disimpan di daerah 
yang tepat?

 Apakah semua kontainer bahan kimia atau limbah tertutup 
atau disegel jika tidak digunakan?

 Apakah semua kontainer dengan bahan, bahan kimia, dan / 
atau limbah diberi label dengan benar?

 Apakah titik awal akumulasi untuk limbah berbahaya bersih 
dan terorganisir, dan apakah mereka memiliki kontrol visual 
yang efektif? 
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Pertanyaan seputar PB untuk 5S: Sapu (Sweep)

Sapu (Bersih dan selesai) - Bagian 1 dari 2

 Apakah ada kebocoran pada peralatan, pipa, tangki, pipa 
exhaust, atau daerah lain di tempat kerja?

 Apakah kualitas udara di area kerja baik dan bebas dari 
debu, bau, dan asap? Apakah aliran udara di daerah itu baik? 
Apakah sistem ventilasi bersih dan tidak terhalang?

 Apakah semua saluran dalam kondisi baik, bebas mengalir, 
dan tidak terhalang? Apakah semua saluran diberi label 
dengan benar untuk memastikan bahwa hanya zat yang 
tepat dibuang ke saluran? 
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Pertanyaan seputar PB untuk 5S: Sapu (Sweep)

Sapu (Bersih dan selesai) - Bagian 2 dari 2

 Apakah lokasi eksterior dekat saluran air dan daerah retensi 
air hujan bebas dari sampah dan puing-puing yang dapat 
menyebabkan penyumbatan?

 Apakah sampah dan daur ulang dikumpulkan dan 
disortir dengan benar? Apakah kontainer dan tong daur 
ulang bebas dari bahan asing? 
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Pertanyaan seputar PB untuk 5S: Standarisasi 
(Standardize)

Standarisasi ( konsisten)

 Apakah SOP didokumentasikan dan tersedia?

 Apakah kegiatan dan prosedur lingkungan, kesehatan, dan 
manajemen keselamatan yang relevan dengan area kerja 
diintegrasikan ke dalam SOP? 
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Pertanyaan seputar PB untuk 5S: Disiplin (Self Disciplin)

Disiplin (dijaga)

 Apakah SOP yang diikuti?

 Apakah pekerja menyadari bahaya kimia di area kerja  
mereka?

 Apakah area kerja bersih dan bebas dari berantakan? 
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Sebelum dan Sesudah 5S

o bahan kimia Mudah ditemukan
o bahaya Tumpahan berkurang
o Barang lama di depan untuk 

mengurangi pembusukan
o ukuran kontainer Benar 

o Sulit untuk menemukan bahan kimia

o Mudah tumpah

o Kimia kadaluarsa di rak

o Kelebihan banyak kimia
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5S dan PB di fasilitas Anda 

1. Apa ide spesifik yang Anda miliki untuk memasukkan 
konsep PB ke dalam program 5S perusahaan Anda? 

2. Apa lima item produksi bersih yang Anda bisa tambahkan 
ke daftar 5S Anda? 

Lihat: 
Bab 5.1 - Latihan 8
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Kontrol Visual

 Menampilkan status dari suatu kegiatan sehingga setiap 
karyawan dapat melihat dan mengambil tindakan yang tepat

 Memperkuat SOP

 Standarisasi praktek terbaik

 Membuat limbah lingkungan dan risiko terlihat dan mudah 
untuk dihilangkan 
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Metode Kontrol Visual

Garis berwarna Menunjukkan dengan Jelas di mana 
sesuatu berada di lantai atau dinding 

Gunakan kode 
warna 

Mempermudah untuk mengidentifikasi 
dimana barang seharusnya (misalnya, 
memisahkan limbah dari daur ulang) 
atau untuk membantu karyawan dengan 
cepat mengidentifikasi  dan melaporkan 
informasi penting (misalnya, kode 
warna untuk pelaporan kebocoran pipa) 

Menggunakan 
sinyal Status

Gunakan pendekatan yang sinyal status 
sesuatu (misalnya,menggunakan wadah 
yang jelas untuk menunjukkan berapa 
banyak materi yang tersisa atau 
menginstal lampu untuk menunjukkan jika    
peralatan hidup atau mati) 104



Metode Kontrol Visual

Gunakan label Tempat penyimpanan diberi label dengan 
jelas, bahan kimia, wadah limbah, dan 
item lain untuk menghindari kebingungan 
dan kesalahan meletakkan item

Pasang 

rambu-rambu

Berkomunikasi pada saat tindakan 
(misalnya, mematikan lampu atau 
peralatan yang tidak digunakan) 

105

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://news.thomasnet.com/images/large/821/821365.jpg&imgrefurl=http://news.thomasnet.com/fullstory/821365&usg=__ODpXlAbU3Lc0hk81d1cydDYKaWY=&h=1063&w=850&sz=561&hl=en&start=32&tbnid=Uc-DTyainLhpmM:&tbnh=150&tbnw=120&prev=/images?q=Chemical+management+placards&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa


Pengendalian Visual dengan Rambu
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Ukuran peralatan yang tepat

Ukuran peralatan yang benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
langkah proses individu, bukan untuk kebutuhan seluruh fasilitas

o Modal biaya investasi yang rendah

o Mudah untuk mereplikasi untuk memperluas produksi

o Rendah penggunaan energi dan air

o Mudah untuk melihat dan mencegah cacat

o Mudah untuk memindahkan (biasanya di atas roda)

o Peralatan di dekat area kerja 
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Ukuran tempat penyimpanan yang tepat

Ukuran tempat penyimpanan yang tepat melibatkan pembelian 
atau "kitting" bahan dan bahan kimia dalam jumlah yang 
sesuai untuk tugas atau area kerja tertentu 

o Mengurangi pembusukan

o Wadah yang tepat untuk digunakan

o Berkurangnya limbah

o Tumpahan berkurang
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Pemeliharaan produktif total (Total productive 
maintenance - TPM)

 TPM mengoptimalkan efektivitas peralatan manufaktur 
menggunakan berbasis tim pemeliharaan 
yang melibatkan karyawan pada setiap tingkat dan fungsi

o Mencegah downtime

o Menghindari tumpahan dan cacat

o Efisiensi penggunaan input energi

o Meningkatkan umur peralatan
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TPM enam inefisiensi peralatan besar

1. Kerusakan

2. Kecepatan berkurang

3. kerugian Set-up dan penyesuaian

4. Cacat dan pengerjaan ulang

5. Tidak bekerja dan penghentian
minor

6. kerugian Mulai dan berhenti
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Video TPM & Kontrol Visual
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Strategi untuk mengintegrasikan PB ke dalam kegiatan TPM

 Mengintegrasikan kesempatan PB, seperti pengurangan energi, ke dalam 
kegiatan pemeliharaan otomatis

 Perbarui SOP untuk memeriksa dan laporan cacat, tidak bekerja, atau 
inefisiensi peralatan lainnya

 Melatih karyawan tentang cara untuk mengidentifikasi pemborosan 
sumber daya energi dan bagaimana untuk meningkatkan efisiensi 
peralatan melalui pemeliharaan dan operasional

 Menggunakan kontrol visual, seperti "lembar contekan," dilaminasi untuk 
membantu para pekerja dengan cepat dan mudah mengidentifikasi 
masalah peralatan 
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Menerapkan metode Ramping PB di fasilitas Anda

Identifikasi dan daftar peluang untuk melaksanakan tindakan PB 
di fasilitas Anda menggunakan metode berikut:

 Kontrol Visual

 Ukuran peralatan dan wadah yang tepat

 Pemeliharaan produktif total (TPM)

Lihat: 
Bab 5.4 - Latihan 9
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MELANGKAH LEBIH DALAM DENGAN PB: 
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PELUANG 

SESI 6

Modul 3: Produktivitas Melalui Produksi Bersih - Hari 2 
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Tujuan-tujuan sesi

Pada akhir sesi, Anda akan dapat:

• Mengunakan perangkat pemecahan masalah untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan peluang 
produksi bersih utama



Perangkat Identifikasi masalah

 Process mapping (pemetaan proses)

 5 whys (mengapa)

 Fishbone diagrams (diagram fishbone)

 Pareto charts (bagan Pareto)
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pemetaan proses

Buat diagram alur kerja sederhana untuk mengidentifikasi langkah-
langkah kerja dan input/output dalam proses produksi tertentu

o Mengungkapkan arus sumber daya dan daerah limbah

o Memungkinkan tim untuk mencari peluang untuk meningkatkan nilai

o Mengidentifikasi area variasi dimana SOP tidak diikuti 

118



langkah pemetaan Proses 

1. Mengidentifikasi sekuensial utama, langkah - langkah proses 
tingkat tinggi

2. Mengidentifikasi input untuk setiap langkah

3. Mengidentifikasi output untuk setiap langkah

4. Mengidentifikasi data yang diperlukan untuk 
memahami ukuran arus

5. Membuat pekerja akrab dengan proses membantu dalam 
mengembangkan (atau meninjau) peta proses untuk 
mencerminkan bagaimana hal-hal yang benar-benar terjadi 
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peta proses

120

Step 1.1: 
Assemble clamp

Step 1.2: 
Assemble clamp 

and tubing

Step 1.3: Attach 
tubing to device 

interface



Memahami proses -

"Contoh Kasus The Honest Abe "

Baca "Contoh Kasus Honest Abe” dalam Pedoman 
peserta Modul 3 dan kemudian mendiskusikan dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok-
kelompok kecil. 

Lihat: 
Bab 6.1 - Latihan 10
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5 whys (5 mengapa)

 Bertanya "mengapa" lima kali

 Gunakan untuk mengeksplorasi hubungan sebab dan 
akibat yang mendasari masalah atau cacat

 Sering mengungkapkan solusi sederhana untuk 
menghilangkan pemborosan, menghemat waktu, 
mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas 
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Contoh 5 whys

1. Mengapa pelarut menjadi limbah?
Karena pelarut terkontaminasi dengan minyak.

2. Mengapa terkontaminasi dengan minyak?
Karena pelarut digunakan untuk membersihkan minyak dari barang.

3. Mengapa bagian berminyak?
Karena produsen menempatkan lapisan minyak sebelum pengiriman.

4. Mengapa produsen menempatkan lapisan?
Untuk mencegah bagian-bagian dari korosi setelah pembuatan.

5. Mengapa perlindungan korosi mutlak diperlukan? Kita tidak tahu cara 
lain untuk melindungi bagian-bagian dari korosi. Mari kita membentuk 
tim untuk mengidentifikasi dan menguji beberapa alternatif. 
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diagram Fishbone 

 Diagram yang menunjukkan berbagai faktor dan sub-faktor 
yang mungkin berkontribusi terhadap masalah atau cacat

 Teknik yang berguna untuk memicu ide dan mempromosikan 
pendekatan yang seimbang dalam sesi brainstorming 
kelompok (individu diminta untuk membuat daftar penyebab 
dan dampak dari masalah)

 Pertimbangkan beragam kategori faktor 
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contoh diagram fishbone
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Faktor Penyebab Awal

Juni 2016 Modul 4: Praktek RECP 126

Efisiensi kimia 
RENDAH & polusi 
dan resiko TINGGI

LIMBAH

PABRIK INPUT PROSES

Pilihan Teknologi

Desain Peralatan

pengendalian 

proses

Nilai internal

Nilai Eksternal

MASYARA
KAT

PRODUK



Faktor Penyebab Awal

Juni 2016 Modul 4: Praktek RECP 127

kategori Faktor 

Penyebab Awal

Beberapa Contoh

(tinta tekstil)

Input Proses  Pilihan tinta dan bahan kimia tekstil tambahan

 Mutu benang/kain yang akan diberi warna

Masyarakat  Praktek pengoperasian pekerja

 Sikap yang menganggap tumpahan dan kebocoran 

adalah hal wajar

Pabrik Pengendalian 

proses

 Kisaran pengoperasian untuk temperatur, tekanan dan 

masa pemberian warna

Peralatan  Rasio cairan pewarna dan titik pengoperasian tertinggi

Teknologi  Pemakaian tinta yang sudah afkir

Produk  Spesifikasi pelanggan untuk warna dan fitur pakaian 

yang akan diberi warna

Limbah Nilai internal  Cairan tinta yang sudah habis masih berisi tinta yang 

masih bisa digunakan

Nilai Eksternal  Cairan tinta yang sudah habis dan air cucian mungkin 

masih bisa digunakan di luar perusahaan
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Pembuatan Opsi

• Menerapkan ‘Praktek RECP’ standar untuk semua 
limbah dan emisi yang dapat menyebabkan 
inefisiensi pemakaian sumber daya
– Modifikasi Produk
– Pengganti Materi Input
– Perubahan Teknologi
– Modifikasi Peralatan
– pengendalian proses yang Lebih Baik
– Perawatan yang Baik
– Daur Ulang di Lokasi Sendiri
– Produk Sampingan yang Bermanfaat
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Kesempatan 
RECP

Perubahan 
Materi Input

Perawatan yang 
Baik

Modifikasi Pabrik

pengendalian 
proses yang Lebih 

Baik

Modifikasi 
Peralatan

teknologi
Modifikasi 

Produk 

Pemanfaatan

Guna Ulang & 
Daur Ulang di 
Lokasi Sendiri

Produk 
sampingan yang 

Bermanfaat

Pembuatan Opsi



Pembuatan Opsi

Juni 2016 Modul 4: Praktek RECP 130

Pemanfaatan

Modifikasi Pabrik
Perubahan 
Input

Perubahan 

Teknologi

Modifikasi 

peralatan

pengendalian 

proses yang 

Lebih Baik

Guna Ulang di 

Lokasi Sendiri

Produk 

Sampingan yang 

Bermanfaat

Perawatan

Modifikasi 
Produk

Efisiensi kimia 

RENDAH & polusi 

dan resiko TINGGI



Pembuatan Opsi
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Praktek RECP Beberapa Contoh 

(tinta tekstil)

Perubahan Input  Pembuatan tinta canggih dengan titik jenuh yang lebih 

tinggi

 Bahan kimia tekstil yang mengandung BOD/COD rendah 

dan/atau bahan kimia yang dapat diuraikan secara 

biologis

Perawatan yang Baik  Prosedur pengoperasian standar

 Peningkatan kesadaran operator

Modifikasi 

Pabrik

pengendalian proses  Peningkatan kontrol terhadap tekanan pengoperasian, 

aliran, suhu dan waktu pemakaian alat pewarna

Modifikasi Peralatan  Mengurangi rasio cairan pada alat pewarna

 Meningkatkan campuran dalam alat pewarna

Perubahan Teknologi  Mengubah dari tinta basah menjadi campuran sintetis 

yang diberi warna secara kimiawi

Modifikasi Produk  Memperpanjang masa produksi, spesifikasi warna

Guna 

Ulang

Guna Ulang di Lokasi 

Sendiri

 Tinta tidak dapat diperbaiki, air dapat digunakan 

kembali, termasuk untuk memperoleh sumber panas

Produk Sampingan  Tinta tidak dapat diperbaiki, air dapat digunakan 



MELANGKAH LEBIH DALAM DENGAN PB: 
PEMILIHAN OPSI DAN 
FAKTOR KEBERHASILAN

Sesi 7

Modul 3: Produktivitas Melalui Produksi Bersih - Hari 2 
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Tujuan-tujuan sesi

Pada akhir sesi, Anda akan dapat:

• Mengidentifikasi jenis pilihan perbaikan PB dan memahami 
bagaimana untuk memprioritaskan pilihan

• Memahami kapan harus mempertimbangkan faktor-
faktor keuangan dalam prioritas dan seleksi pilihan

• Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 
keberhasilan pelaksanaan solusi produksi bersih 



Menganalisis pilihan peningkatan PB

 Menilai pilihan menggunakan beberapa kriteria
o Kemudahan dan kelayakan pelaksanaan

o Timeline untuk implementasi

o Biaya dan keuntungan finansial

o Dampak pada proses produksi dan kualitas produk

o Efektivitas dalam memecahkan masalah

o Risiko jika tidak bertindak 

 Melibatkan orang lain dalam analisis dan / atau diskusi seleksi pilihan 
untuk meningkatkan informasi dan membangun ketertarikan 
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Tata Kelola  
Area Kerja 

Substitusi 
Bahan

Peningkatan
Pengenda-
lian Proses

Modifikasi 
Peralatan

Penggan-
tian 

Teknologi

Guna Ulang 
Dan Daur 
Ulang di 

Lokasi Sendiri

Pemanfaatan
Produk

Samping

Modifikasi
Produk



• Perubahan dalam prosedur pengoperasian
dan praktek pengelolaan tempat kerja untuk
mengurangi ‘limbah’ yang tidak perlu

• Solusi umum
– Mematikan peralatan yang tidak 

digunakan

– Memperbaiki apa yang perlu diperbaiki

– Menjaga kerapihan dan kebersihan 
tempat kerja

– Mengurangi dan mengelola inventaris

– Mengkonfirmasikan cara yang tepat 
untuk melaksanakan semua tugas

– Menjaga agar karyawan tetap memiliki 
motivasi
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Kasus Bisnis

• Masalah
– Kerugian bahan kimia dan tinta dalam mempersiapkan dan 

memasok larutan tinta ke mesin pewarna

• Solusi
– Meningkatkan kesadaran pekerja tentang bahaya dan biaya 

bahan kimia
– Membeli silinder pengukur untuk mengukur dosis bahan kimia 

dan tinta
– Mempersiapkan resep berdasarkan kalkulasi ulang tentang 

jumlah yang harus digunakan
– Memasang tangki untuk menyimpan sisa larutan kimia untuk 

digunakan kembali

• Manfaat
• Menginvestasikan <USD200 dan menghemat biaya sebesar USD600 

per tahun
• Menghemat bahan kimia
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Kasus Bisnis

• Masalah
– Mesin cuci tekstil yang terbuka akan 

mengakibatkan hilangnya energi dan 
kondisi kerja yang kurang 
menyenangkan

• Solusi
– Memasang lembar plastik untuk 

menutup pintu mesin cuci

• Manfaat
• Menginvestasikan USD900 dan 

menghemat biaya sebesar USD2,400 per 
tahun

• Menghemat uap dan listrik

Juni 2016 Modul 4: Praktek RECP 141
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• Pemakaian input alternatif agar
dapat mengurangi masalah
limbah dan/atau mengurangi
pemakaian materi yang
berbahaya dan dapat
diperbaharui

• Solusi umum
– Menggunakan energi yang 

dapat diperbaharui
– Menggunakan materi yang 

diperoleh dari sumber yang 
berkelanjutan dan dapat 
diperbaharui

– Menggunakan materi 
sekunder, air dan energi

– Menggunakan materi yang 
tepat

– Menggunakan bahan yang 
tidak berbahaya

– Diperoleh dari sumber lokal
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Substitusi Bahan

• Substitusi adalah penggantian bahan, proses, 
barang atau jasa oleh barang lain yang 
memiliki kesamaan fungsi

– Substitusi bertujuan, selama usia pakai barang 
pengganti tersebut, untuk menghapus dampak 
negatif terhadap kesehatan manusia atau 
lingkungan serta meningkatkan efisiensi sumber 
daya 
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CSF (2010), A Guide to Substitution, 

Chemical Stakeholders Forum, UK.



Substitusi Bahan

• Apakah bahan pengganti merupakan bahan alternatif yang dapat diterima?

– Fungsionalitas : apakah ia memiliki fungsionalitas yang dapat diterima?

– Kompatibilitas : apakah bahan pengganti sesuai dengan semua aspek yang lain?

– Ketersediaan : apakah bahan pengganti tersedia dalam jumlah yang cukup dan 
pasokannya aman?

– Kedalaman pengetahuan: apakah pengetahuan tentang bahan pengganti 
minimal sama baiknya dengan bahan yang digantikannya?

– Human and dampak lingkungan: apa saja dampak bahan pengganti dan bahan 
asli terhadap kesehatan manusia dan lingkungan?

– Efisiensi pemakaian sumber daya: apakah bahan pengganti mengubah 
pemakaian sumber daya termasuk mutu dan kuantitas limbah yang ditimbulkan?

– Konsekuensi sosio-ekonomi : apa saja konsekuensi sosio-ekonomi dari perubahan 
tersebut terhadap pengguna akhir dan semua aktor lain dalam rantai suplai?
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CSF (2010), A Guide to Substitution, 

Chemical Stakeholders Forum, UK.



Contoh: Substitusi

Water and Chemicals Use in the 

Textile Dyeing and Finishing Industry, 

Env Tech Best Practice Programme, 

UK, 1997
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Substitusi Bahan

• Dalam konteks pelaksanaan RECP, bahan-bahan proses 
mencakup:
– Komponen produk (bahan mentah)
– Bahan perantara dan sub-rakitan
– Alat bantu produksi

• Pengolahan, pelumasan, pembersihan, dll.

– Kemasan
• Paket sementara dan akhir

– Energi
• Listrik, panas, bahan bakar

– Air
• Tanah, permukaan, kota dan air 
yang sudah didaur ulang
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Substitusi bahan

membutuhkan prosedur dan

kontrol baru, dan biasanya

tergantung perubahan

peralatan atau teknologi dan

mungkin akan mengubah

produk akhir



Hirarki Substitusi Bahan

Penyemprotan komponen
1. Menghindari pembentukan 

kerak dan karat
– Perlindungan diri

2. Pembersihan secara mekanis
– Sikat (putar)

3. Jet air
– Engineered jets

4. Penyemprotan menggunakan es 
(ice-blast)
– Dry ice crystals (CO2)

5. Shot blast
– Pemulihan dan penggunaan 

kembali alat semprot (shot media)

Penghapusan Gemuk pada 
Komponen

1. Menghilangkan gemuk dan 
kotoran
– Mengkaji produksi komponen

2. Pembersihan secara mekanis
– Sikat (putar)

3. Pembersihan menggunakan air
– Dingin/panas

– Agitasi, ultrasonik, hidrosonik

4. Pembersihan larutan
– Pembersih gemuk menggunakan 

uap (Vapor degreaser)

– Tangki terbuka
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• Meningkatkan kontrol atas proses dan
peralatan agar dapat dioperasikan secara
terus menerus dengan efisiensi tinggi dan
sedikit limbah

• Solusi umum
– Praktek pengoperasian 

standar dan pemantauan 
proses

– Pengukuran pemakaian 
air, energi dan materi

– Kontrol otomatis atau 
kontrol yang lebih baik, 
termasuk dengan 
melakukan pemadaman 
dll.

– Perawatan preventif
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Materi SOP yang Umum

• Halaman judul

• Logo 

• Nama Bagian

• Tanggal Berlaku

• Tanggal Revisi

• Tanggal Kajian

• Dasar Peraturan

• Dokumen Referensi

• Tujuan

• Cakupan

• Tanggung Jawab & Akuntabilitas

• Prosedur

• Tandatangan Persetujuan
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• Meningkatkan produksi peralatan
untuk menghindari limbah (melalui
pemeriksaan menyeluruh) dan
meningkatkan efisiensi

• Solusi umum
– Isolasi
– Penyesuaian lini 

produksi secara tepat
– Meningkatkan 

temperatur, tekanan, 
kecepatan dan 
penggabungan proses

– Merasionalisasikan 
utilitas dan sistem 
distribusi

– Mengkombinasikan 
langkah proses
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Solusi Peralatan
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Memperluas 

Meningkatkan

Mengoptimalkan

Memperbaiki 

• Kapasitas tambahan untuk 
membatasi peralatan

• Pengoperasian unit baru

• Peralatan lebih efisien

• Parameter peralatan

• Kecepatan gerak

• Kerak, kotoran, dll.

• Reliabilitas dan ketersediaan

• Kerusakan dan sobekan

Amended from: Fundamentals of Process Plant Debottlenecking, 

www.chemicalengineeringguide.com, accessed 6 Juni 2016

http://www.chemicalengineeringguide.com/


Contoh Bisnis

Juni 2016 Modul 4: Praktek RECP 152

MENGOPTIMALKAN

Efisiensi Sumber Daya dan Produksi Bersih at Argo Pantes,

Indonesia Cleaner produksi Centre, 24 May 2016

√X
Menutup bak tinta panas
 Menghemat energi

 Mengurangi biaya

 Meningkatkan lingkungan 

kerja



• Mengganti teknologi (proses)
dengan teknologi yang lebih
efisien dan/atau menimbulkan
sedikit limbah

• Contoh umum
– Boiler, motor, kipas, kompresor 

dll secara efisien.

– Mengubah proses utama, 
misalnya dari proses kimia 
menjadi mekanis, misalnya 
proses deskinning

– Peralatan dengan recovery loop
terpadu

– Proses pemisahan canggih

– Proses pendinginan/pemanasan 
melalui sinar matahari
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Contoh Teknologi
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www.dyecoo.com

RUTE 

PROSES



• Pemakaian limbah (materi, energi, air)
di perusahaan yang sama untuk tujuan
serupa atau tujuan lain

Solusi umum

• Pemakaian air dan energi secara 
berlawanan atau mengalir

• Pemulihan kondensat dan panas

• Memakai kembali kotak kemasan 
yang masuk untuk produk yang akan 
keluar

Practices
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Guna Ulang

• Penggunaan ulang secara langsung materi, energi 
dan/atau air yang dikeluarkan untuk tujuan yang sama 
atau berbeda
– Bahan sisa, produk di luar spesifikasi dan sisa sampel 

dalam proses yang sama
– misalnya bubur kertas dan kertas, produk logam, produk kimia, dll.

– Membersihkan limbah/sisa produk dan bahan pada batch 
produk yang sama berikutnya

– Misalnya industri produk kimia

– Menggunakan air pendingin sebagai air proses, air proses 
digunakan sebagai air cucian

– Panas untuk pra pemanasan udara pembakaran
– Misalnya perapian regeneratif, oksidasi termal
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Guna 
Ulang



• Mengubah materi limbah
sebelumnya menjadi materi
pengganti untuk perusahaan atua
pengguna lain

Contoh umum

• Penyediaan air pendingin bekas 
untuk proses pemanasan atau 
pendinginan eksternal (gedung, 
budidaya ikan dll.)

• Memisahkan barang-barang yang 
bisa didaur ulang untuk pendaur 
ulang eksternal dan pemulihan 
sumber daya, misalnya untuk 
makanan hewan peliharaan

• Simbiosis industri, pemakaian ualng 
dalam proses industri
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Produk Sampingan yang Bermanfaat

• Mengubah sumber daya 
yang tidak dapat (atau 
tidak lagi) digunakan di 
perusahaan sumber 
menjadi sumber daya 
yang bermanfaat bagi 
orang lain
– Produk baru

– Bahan pengganti

– Sumber energi

– Sumber air
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Produk Sampingan untuk Produk Baru
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Produk Sampingan yang Bermanfaat

• Banyak peluang baik untuk aliran limbah industri
• Tapi perlu dicatat adanya kontaminan di dalam limbah

» Sampah umum

» Bahan-bahan yang perlu diperhatikan

• Resiko lingkungan (misalnya logam berat yang diserap 
ampas bijih)

• Teknologi pemulihan sumber daya (misalnya logam 
jejak, cat dan plastik pada sisa logam)

– Perubahan pola pikir dibutuhkan

• Perlakukan aliran limbah sebelumnya sebagai produk 
tambahan yang perlu diperiksa berdasarkan kriteria mutu
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• Mendesain ulang produk untuk
mengurangi dampak lingkungan
selama proses produksi,
pemakaian dan/atau
pembuangan limbah

• Contoh umum
– Desain agar masa pakai 

produk lama
– Desain untuk mengurangi 

pemakaian air, energi, 
pembersihan dll.

– Desain untuk manufaktur 
yang menimbulkan sedikit 
limbah

– Desain untuk perbaikan, 
daur ulang dll. 
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Modifikasi Produk

• Perubahan desain produk 
untuk mengurangi 
dampak lingkungan di 
sektor manufaktur 
dan/atau selama usia 
pakai produk
– Juga:

• EcoDesign
• Dessain untuk lingkungan
• Inovasi Produk yang 

berkelanjutan

– Diterapkan pada produk 
dan kemasan dan sistem 
distribusi dan pemakaian
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Eco-
Design

Konsep baru

Pengurang-
an bahan

Bahan 
berdampak 

rendah

Tehnik 
produksi 

dioptimal-
kanDistribusi 

dioptimal-
kan

Pengurang-
an dampak 

selama 
digunakan

Pemakaian 
awal 

dioptimal-
kan

Dioptimal-
kan hingga 
akhir usia 

pakai



Mempertimbangkan faktor keuangan 
untuk memilih proyek PB

 Biaya pelaksanaan = investasi awal + biaya operasional

 Modal investasi awal

o Pembelian peralatan

o Tenaga kerja untuk menginstal atau melakukan perubahan 

 Biaya operasional

o Pelatihan dan biaya tenaga kerja

o Penggunaan sumber daya dan limbah

o Perubahan nilai throughput produksi 
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Alat analisis keuangan umum:
Payback period

 Periode waktu yang diperlukan 
untuk pengembalian investasi 
untuk"membayar" jumlah investasi awal 

o Mudah untuk menerapkan dan 
memahami 

o Tidak memperhitungkan:

• Nilai uang

• Resiko

• biaya kesempatan

• pembiayaan 
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Alat analisis keuangan umum: Return on 
investment (ROI)

 ROI adalah rasio dari nilai yang 
diperoleh atau hilang pada investasi   
relatif terhadap jumlah yang 
diinvestasikan 

o Digunakan untuk opsi investasi 
PB lebih intensif (opsi yang 
membutuhkan modal investasi)

o Digunakan untuk 
membandingkan pilihan proyek

o Memungkinkan pertimbangan 
opportunity costs
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Substitute Finished Good Packing

Before: Plastic Bags After: Recycled Fabric Bags

Source: SAVE Project21-22nd September, 2017, Bandung SCORE & CP



Rain Water harvesting

Before collecting partly in 
drums

After using Rainwater 
Harvesting sump

Source: SAVE Project
21-22nd September, 2017, Bandung

SCORE & CP



Substitution of Drives

Standard Clutch motors EEM Motors-EE3

Source: SAVE Project21-22nd September, 2017, Bandung SCORE & CP



Replacement of Motors in sewing section

Traditional Clutch Motors EEM Servo motors –sewing M/C

Source: SAVE Project21-22nd September, 2017, Bandung SCORE & CP



Heat Recovery for thermal applications

Old Wood fuel  Boiler
Heat recovery Boiler- from 
Compressors

Source: SAVE Project21-22nd September, 2017, Bandung SCORE & CP



Power  factor Improvement

Capacitor Banks  in each section to correct power factor

Source: SAVE Project21-22nd September, 2017, Bandung SCORE & CP



Replacement of wood boiler with 
Rice Husk briquette boiler

Wood fired Boiler Carbon Neutral Biomass fuel based boiler

Source: SAVE Project21-22nd September, 2017, Bandung
SCORE & CP



Detection & Fix compressed air leakage

Source: SAVE Project
21-22nd September, 2017, Bandung

SCORE & CP



Replacing Clutch Motors with Servo 
Motors

Before (203,343 kWh/year) After (139,968 kWh/year)

Source: SAVE Project SCORE & CP



Installation of Dust Collector

Before After 

21-22nd September, 2017, Bandung
SCORE & CP



Dust Collectors

Source: SAVE Project21-22nd September, 2017, Bandung SCORE & CP



Latihan opsional

 Mengulas dan membahas studi kasus "Menilai Pilihan PB 
di Perusahaan Manufaktur Cat" 

 Diskusikan jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Opsi apa yang mungkin menjadi prioritas tertinggi untuk 
diterapkan? Mengapa?

2. Faktor-faktor apa yang mungkin mengakibatkan pilihan             
prioritas yang memiliki waktu pengembalian yang lebih lama?

3. Pilihan mana yang memerlukan analisis keuangan lebih rinci? 
Mengapa?

4. Informasi apa yang akan Anda ingin tahu tentang Opsi 4? 
Bandingkan pengalaman anda dengan informasi dalam studi kasus. 
apa informasi Lain yang Anda ingin tahu tentang pilihan? 

Lihat:
Studi kasus – Bab 6.3
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Faktor-faktor untuk keberhasilan 
implementasi

 Libatkan semua orang di perusahaan

 Pastikan dukungan dan komitmen Manajemen

 Menetapkan peran untuk mengkoordinasikan, 
mengawasi, dan memantau pelaksanaan dan membuat 
karyawan bertanggung jawab

 Melacak dan mengukur kemajuan dari waktu ke waktu

 Membuat tindakan nyata, dan mudah diikuti

 Melakukan perbaikan terus-menerus 
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Membuat pengaturan untuk 
keberhasilan implementasi

Melihat kembali kesempatan PB yang Anda telah identifikasi dalam latihan, 
jelaskan langkah yang dapat Anda ambil untuk memastikan Anda 
memperhatikan faktor-faktor berikut: 

o Melibatkan setiap orang

o Memastikan komitmen dan dukungan Manajemen

o Menetapkan peran dan membuat karyawan bertanggung jawab

o Melacak dan mengukur kemajuan

o Membuat tindakan, terlihat, nyata, dan mudah diikuti

o Melakukan perbaikan terus-menerus 

Lihat: 
Bab 6.4 - Latihan 12
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MENGAMBIL TINDAKAN
Sesi 8

Modul 3: Produktivitas Melalui Produksi Bersih - Hari 2 
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Tujuan-tujuan sesi

Pada akhir sesi, Anda akan memiliki:

• Ulasan output lokakarya Anda

• Terbentuknya Tim Peningkatan Perusahaan (EIT) Anda

• Selesainya rencana tindakan Anda dengan proyek-proyek  perbaikan 



Dari mana Anda ingin memulai?

 Mengulas semua output dari latihan sebelumnya:
o Rencana tindakan SWOT

o Checklist

o Meningkatkan kerjasama WP

o Meningkatkan berbagi informasi

o Peta lantai Pabrik / area yang diidentifikasi untuk 5S 

 Kombinasikan saran perbaikan dalam satu daftar 

 Hal lain yang ingin ditambahkan? 
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Mengutamakan tindakan

 Mengidentifikasi “Tindakan yang paling mudah" dengan bertanya:

o Berapa besar kemungkinan itu akan dicapai?

o Dapatkah Anda mulai menerapkan segera?

o Dapatkah Anda menerapkan tanpa investasi besar?

o Apakah hasil pertama terlihat dalam 1 bulan? 

 Untuk setiap perbaikan, berikan 0, 1 atau 2 bintang per pertanyaan 

 Pilih 5 - 8 peningkatan dari daftar yang Anda ingin lakukan

o Diskusikan dan setujui dengan seluruh tim Anda

o Bintang-bintang memberikan indikasi peningkatan yang dilakukan 
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Rencana Peningkatan Perusahaan(EIP) 
Anda

 Tuliskan prioritas proyek dan tindakan yang diperlukan ke 
dalam Template EIP 
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PROYEK KEGIATAN / METODE PENANGGUNG 
JAWAB

INDIKATOR /SASA-

RAN KEMAJUAN

TENGGAT 

WAKTU

1. Membentuk

tim peningkatan 

perusahaan

(EIT)

1.1 Tunjuk anggota tim

1.2 Menyediakan ruang 

pertemuan

1.3 Menyediakan buku 

catatan dan pensil 

2. 5S dan 

peningkatan tata 

letak di Bagian 

Desain 

2.1. Mengatur hari bersih-

bersih

2.2 Memberikan garis 

demarkasi 

3. Meningkatkan

Keterampilan

Teknis pekerja 

dan Pengawas 

3.1 Evaluasi 3Ps (peningkata

n Keterampilan pekerja)

3.2 pencatatan Harian 

& pelaporan produktivitas 

individu 



Menetapkan tanggung jawab

 Siapa yang akan melakukannya? Pertimbangkan tanggung jawab EIT Anda 
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PROYEK KEGIATAN / METODE PENANGGUNG 
JAWAB

INDIKATOR /SASA-

RAN KEMAJUAN

TENGGAT 

WAKTU

1. Membentuk

tim peningkatan 

perusahaan

(EIT)

1.1 Tunjuk anggota tim

1.2 Menyediakan ruang 

pertemuan

1.3 Menyediakan buku 

catatan dan pensil 

General Manager

2. 5S dan 

peningkatan tata 

letak di Bagian 

Desain 

2.1. Mengatur hari bersih-

bersih

2.2 Memberikan garis 

demarkasi 

Supervisor

Pekerja B

3. Meningkatkan

Keterampilan

Teknis pekerja 

dan supervisor 

3.1 Evaluasi 3Ps (peningkata

n Keterampilan pekerja)

3.2 pencatatan Harian 

& pelaporan produktivitas 

individu 

General Manager
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PROYEK KEGIATAN / METODE PENANGGUNG 
JAWAB

INDIKATOR /SASA-

RAN KEMAJUAN

TENGGAT 

WAKTU

1. Membentuk

tim peningkatan 

perusahaan

(EIT)

1.1 Tunjuk anggota tim

1.2 Menyediakan ruang 

pertemuan

1.3 Menyediakan buku 

catatan dan pensil 

General Manager •Daftar anggota tim

•Catatan Rapat

2. 5S dan 

peningkatan tata 

letak di Bagian 

Desain 

2.1. Mengatur hari bersih-

bersih

2.2 Memberikan garis 

demarkasi 

Supervisor

Pekerja B

•100% desain

berlabel

•20% pengurangan

pemborosan desain 

3. Meningkatkan

Keterampilan

Teknis pekerja 

dan supervisor 

3.1 Evaluasi 3Ps (peningkata

n Keterampilan pekerja)

3.2 pencatatan Harian 

& pelaporan produktivitas 

individu 

General Manager •Peningkatan produk

tivitas 5-10% dari 

Kompresi 

Bagaimana Anda tahu Anda telah 
melakukannya?

 Merumuskan indikator keberhasilan - ingat SMART
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PROYEK KEGIATAN / METODE PENANGGUNG 
JAWAB

INDIKATOR /SASA-

RAN KEMAJUAN

TENGGAT 

WAKTU

1. Membentuk

tim peningkatan 

perusahaan

(EIT)

1.1 Tunjuk anggota tim

1.2 Menyediakan ruang 

pertemuan

1.3 Menyediakan buku 

catatan dan pensil 

General Manager •Daftar anggota tim

•Catatan Rapat

Besok & 

seterusnya 

2. 5S dan 

peningkatan tata 

letak di Bagian 

Desain 

2.1. Mengatur hari bersih-

bersih

2.2 Memberikan garis 

demarkasi 

Supervisor

Pekerja B

•100% desain

berlabel

•20% pengurangan

pemborosan desain 

Minggu ke-3 

September -

Minggu ke-2 

November

2009 

3. Meningkatkan

Keterampilan

Teknis pekerja 

dan supervisor 

3.1 Evaluasi 3Ps (peningkata

n Keterampilan pekerja)

3.2 pencatatan Harian 

& pelaporan produktivitas 

individu 

General Manager •Peningkatan produk

tivitas 5-10% dari 

Kompresi 

Selama bulan

Oktober 2009 

Kapan Anda akan melakukannya? 

 Tentukan tanggal mulai dan selesai



Membangun EIT Anda 

 Meninjauan daftar tim EIT Anda lagi

o Apakah Anda memiliki orang yang tepat di untuk peningkatan yang 
disarankan?

Ingat :

o EIT tidak melaksanakan semua proyek tetapi memastikan kemajuan

o Anda dapat mengkooptasi anggota tim tambahan untuk proyek-
proyek tertentu 
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TERIMA KASIH!
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