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Belajar Lewat Komik

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Pengolahan Makanan

Materi ajar audiovisual ini dibuat dengan tujuan untuk mempelajari dasar-dasar
keselamatan dan kesehatan bagi mereka yang bekerja di tempat kerja yang
menggunakan mesin pengolahan makanan seperti slicer dan mixer.

Hari ini, kita akan belajar mengenai
kesehatan dan keselamatan kerja
(K3) di pekerjaan yang menggunakan
mesin pengolah makanan!

Ayo,
kita lihat kondisi terjadinya
kecelakaan kerja.

Oke pak!

Mari kita lihat
penyebab utama
kecelakaan kerja.

Jumlah kejadian berdasarkan penyebab
kecelakaan kerja (mesin pengolah makanan)

Mesin pengolah makanan itu
ada mesin apa saja ya.
Alat pengiris yang memotong
sayuran dan daging juga
merupakan mesin pengolah
makanan.

Saya dengar
ada mesin pengaduk lain
yang mencampur bubuk dan
adonan,dan mesin pembuat mie
yang meregangkan
dan memotong
adonan mie.

Ada berbagai
mesin ya.

1

Terpotong dan tersayat

758 orang

2

Terjepit dan tergulung

721 orang

3

Kontak dengan benda panas dan dingin

70 orang

4

Tabrakan

27 orang

5

Terhempas dan jatuh

23 orang

Referensi: Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan
"Kondisi Terjadinya Kecelakaan Kerja Berdasarkan Jenis Kecelakaan (H30)" (2019)
Jumlah orang adalah jumlah korban dengan cuti 4 hari atau lebih

Terpotong dan tersayat
paling banyak ya...

Apa yang harus dilakukan
agar tidak tergulung?

Ya, benar.
Khususnya
"terjepit dan tergulung",
berisiko mengakibatkan
cedera serius.

Ada aturan di setiap tempat kerja
untuk bekerja dengan aman, misalnya,
pekerjanya harus berhati-hati

Jika pakaian menyentuh bagian
yang berputar, bisa tergulung
dan jari serta lengan bisa patah.

Repot ya harus
memeriksa setiap kali...

Tidak hanya mesin pengolah makanan seperti mixer,
tetapi juga belt conveyor yang digunakan di banyak
pabrik memiliki bagian yang berputar. Ada risiko
tergulung ke dalamnya dan terluka parah.

Apakah karena tertarik oleh
kekuatan yang begitu kuat?

Yang penting kan harus
berhati-hati saja agar tidak
tergulung.

Apa?

Mematuhi aturan itu
penting bukan hanya untuk
diri sendiri tetapi juga agar
orang lain di sekitar
tidak terluka.

Belt conveyor terlihat tidak berbahaya
karena bergerak lambat, tetapi
sebenarnya kekuatan tarikannya
sangat kuat, dan jika tubuh tergulung,
tidak akan bisa menahannya.

Iya, iyaaaa!

Banyak yang mengira bahwa
"terpotong dan tersayat" biasanya
terjadi saat menggunakan pisau,
sebenarnya bisa terjadi juga saat
menggunakan mesin seperti slicer.

Ada juga "kontak dengan
benda panas dan dingin".
Maksudnya luka bakar?

Ya, benar.

Jika terus menyentuh benda
dingin seperti es kering dan produk beku,
kamu bisa mengalami kerusakan
akibat embun beku.

Meskipun tidak bergerak, jika kamu
menangani pisau pengiris dengan
tangan kosong, berisiko mengalami
cedera parah, seperti jari tersayat.

Jika kamu cedera parah, dan jadi gak
bisa kerja, keluargamu juga akan
khawatir dan gak punya penghasilan...

Oo begitu...
Karena itu,
harus berhati-hati
agar tidak cedera.

Selanjutnya,

Misalnya,
saat membersihkan alat pengiris,
akan efektif jika memakai sarung
tangan pelindung khusus.

ayo kita lihat
Saat menangani pisau, bekerjalah
dengan hati-hati dan mematuhi aturan.

tempat kerja yang
sebenarnya!

KASUS 1

Pertama-tama,
bersihkan bilah
alat pengiris...

Hmm,
akhirnya selesai.

...Yah?
Dimana sarung tangan
pelindungnya?

Biasanya di sini ~.

Kamu bertanggung
jawab untuk
membersihkan
mesin hari ini,
bukan?

Hari ini ada
pesta minum,
jadi harus segera
pulang.

Ini
belum selesai.

Manajer!

Saya akan
segera
melakukannya!
Jangan lepas
tanggungjawab hanya
karena kamu punya
rencana!

... gimana nih,
saya tidak punya
sarung tangan,
tapi saya selalu
melakukannya.

Saya sudah
terbiasa,
jadi tidak apa-apa!

Saya ingin
pulang cepat.

Kotoran ini
susah
dibersihkan...

Hah!?

aduh!

Apa yang
terjadi!?

Sakiiit !!

Terpotong!!

Keluar darah!
ke klinik !!
ke klinik !!!

Selain itu, lantai yang
basah akan menjadi licin,
jadi meskipun sedang
terburu-buru, jangan berlari!

Kamu tidak apa-apa!?
Klinik

Cedera pada tanganmu
bukanlah masalah besar,
tapi kepalamu terbentur,
jadi periksalah ke
rumah sakit.

Maaf….

Dalam kondisi darurat
jangan bertindak dengan
pertimbangan sendiri.
Syukurlah tidak
terjadi kecelakaan besar.
Pembersihan itu jika tidak dilakukan
hati-hati akan menyebabkan terluka.

Saat mencuci benda tajam
dengan tangan, harus memakai
alat pelindung diri agar tangan
dan jari tidak terpotong.
Jika alat pelindung diri tidak ada
di tempat biasanya, harap laporkan.
Saya akan segera menggantinya
dengan yang baru.

Menggosok dengan spons
tanpa menguncinya berbahaya
karena mata pisau dapat bergerak
dan memotong tangan.

Merasa terbiasa itu
paling berbahaya!

Pastikan untuk
mematuhi aturan
untuk melindungi
diri sendiri.

Iya…!
saya akan
berhati-hati!!

KASUS 2
Selanjutnya,
saya akan
memasukkan
bahan ke dalam
mixer jadi tolong
bantu saya.

dikasih tau
seperti itu sih,
tapi senior sekarang
sedang cedera...

Oke!

Iya!
Kantong tepung disini
ditumpuk tinggi,
jadi berbahaya, jangan
dikerjakan sendiri.

Apakah kamu tidak
apa-apa dengan
luka kamu?

Kalau ada
sesuatu bilang ya!
saya akan bantu!

Penanggungjawab
memanggil,
jadi tunggu
sebentar ya.

Ya, itu bukan
masalah besar lagi.

Ya,
terima kasih.

Kesini sebentar?

Kalau segini,
sendirian
juga bisa...!

Pertama-tama
matikan mixer
dulu...

!!
Ini
berat...!
Agak sulit
dikerjakan
ini...
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Aduh!?

Sedikit lagi...!

Saya berhasil
memasukkannya...
tapi

Menumpahkan
cukup
banyak...

Gawat!?

Hah!?
Hei!
Apa yang
terjadi!?

Senior!?

...

Kalian sudah bekerja
dengan ceroboh...

Sekalipun mixer telah
dimatikan, bagian yang
berputarnya bisa terus
berputar karena inersia.

Klinik

Maafkan saya...

Mixer baru-baru ini
memiliki jaring untuk
mencegahnya terlilit.

Syukurlah hanya
benturan ringan...
Saya kira tadi
tangannya
terpotong!

Pastikan
untuk mengikuti
instruksi dan tidak
bertindak
sekehendak sendiri.

Pastikan dengan cara dilihat
bahwa bagian yang berputarnya
benar-benar berhenti.

Selain itu, lantai yang
ada taburan tepung
juga licin seperti air,
jadi jangan berlari.

Saat mengangkat
benda berat, harus dengan
postur yang benar.

Juga harus memakai
sepatu anti slip!

Jika dengan posisi pinggang
tinggi maka risiko sakit
punggung meningkat.

Kalian di klinik jadi
tambah akrab ya...

Pada dasarnya,
kantong tepung yang
berat tidak boleh ditumpuk
tinggi-tinggi, namun jika
terpaksa harus menurunkan
benda berat dari tempat
yang tinggi sebaiknya
dilakukan oleh dua orang.

Bagaimana kalau
nanti kalian bikin
grup duo lawak?

Kenapa tidak!

KASUS 3
Kamu
baik-baik saja?

Saya sedikit
sakit sejak
pagi ini.

Kamu
kenapa?
Terlihat
pucat...

Sebaiknya
kamu beristirahat.

Mungkin karena kemarin
kebanyakan minum
minuman beralkohol.

Jika tiba-tiba
beristirahat, akan
mengganggu orang-orang
di sekitar...

Belum waktunya istirahat,
saya tidak apa-apa ko.

Dan saya harus
menghasilkan
banyak
uang untuk
keluarga saya!

Jangan
memaksakan
diri ya.

Terima
kasih.

Saya akan gantikan
kamu di sini. Nanti
saya yang bilang ke
penanggungjawab.

Kamu sebaiknya
beristirahat.

Apa…?

!!

Waduuuh!

Aduh….

Kamu tidak
ada-apa!?

Tergulung oleh
belt conveyor.

Apa yang
terjadi?

Camkan itu.

Kamu demam!

Sulit untuk
berdiri ya?

Pulang dan
istirahatlah
hari ini.

Jika memaksakan
diri akan
menyebabkan
cedera serius.

Juga berisiko
melibatkan
orang lain.

Meskipun bekerja untuk keluarga,
jika cedera akan membuat
keluargamu bersedih kan?
Iya….
Maafkan saya….

Jika tergulung oleh bagian
yang berputar seperti
belt conveyor, kamu bisa
mengalami cedera serius
seperti patah tulang!

Saat sedang tidak
sehat,melihat benda
bergerak di belt
conveyor bisa
membuat menjadi
tidak nyaman.

Jika merasa tidak
sehat, laporlah
kepada atasan dan
istirahatlah!

Jika melihat ada yang
tidak beres dengan
orang-orang di sekitar mu,
segera laporkan.

Jaga kondisi
kesehatan ya.

Iya,
iya.
Iya bu.

Poin-poin perhatian di pengolahan makanan
Berhati-hatilah dengan
benda tajam

Berhati-hatilah dengan
bagian yang berputar

Kotoran ini
susah
dibersihkan ...

ah!
Wualaa
Kalian jadi faham kan
bahwa bahaya itu ada di dekat
diri sendiri yang tak terduga?

eh!?

Saat mencuci benda tajam dengan tangan,
berhati-hatilah dengan arah mata pisaunya.
Selain itu, berbahaya jika mencucinya dengan
tangan kosong. Bekerjalah dengan memakai
alat pelindung seperti sarung tangan pelindung.

Ekspresi kikuk
kamu kayak
mirip siapa ya.

Patuhilah aturan
Apa?
Apa kamu bilang?

Setiap orang harus
menyadari dan mematuhi
aturan K3 di tempat kerja.

Jalankanlah 4S secara
menyeluruh

Biasanya di sini ~.

... gimana nih,
saya tidak punya
sarung tangan,
tapi saya selalu
melakukannya.

Ayo kita coba
mengulang lagi
studi kasus yang tadi.

Roller, mixer, belt conveyor, dll. Meskipun
gerakannya perlahan, dapat menarik dengan
kekuatan yang kuat. Berhati-hatilah karena
dapat menyebabkan kecelakaan besar.

Saya sudah
terbiasa,
jadi tidak apa-apa!

Memahami aturan tempat kerja dengan
baik dan memeriksanya secara teratur.
Jika terjadi kondisi yang berbeda dengan
biasanya, laporkanlah kepada atasan.

Jadikan 4S* sebagai kebiasaan di setiap
hari dan berusaha tidak membuat penyebab
kecelakaan.
* Untuk rinciannya, lihat [Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) dan Pencegahan Kecelakaan Kerja (Materi ajar umum)]
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Kecelakaan kerja bisa
terjadi pada siapa saja.

Berhati-hati juga terhadap hal ini!

Poin-poin penting untuk K3!
Hati-hati terhadap luka bakar
dan luka beku!

Sebelum mulai bekerja, periksalah
apakah perangkat pengamannya
berfungsi dengan normal!

Jika dirasa berbahaya,
segera tekan tombol stop
tanpa ragu!

Kenakan pakaian kerja
dengan benar!

Ingatlah selalu bahwa
mematuhi aturan berarti
melindungi “diri sendiri”,
“keluarga”, dan “kehidupan”.

Untuk antisipasi,
membiasakan
berkomunikasi di tempat
kerja juga penting lho.

Yosh!
Saya akan mematuhi
aturan dan bekerja
keras setiap hari!

at Ilustrasi

Belajar Lew

Ayo Ketahui Bahaya Yang Tersembunyi di Dalam Pekerjaan di Tempat Kerja!

Kiken Yochi Training (KYT)

Coba Pikirkan Manakah Yang Berbahaya!

Ini adalah
poin-poin bahaya!

Jika akan
membersihkan
benda asing, lakukan
setela menghentikan
mesinnya.

Belajar Lewat Komik

Memalingkan
pandangan ketika
sedang kerja itu
berbahaya.
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Berhati-hatilah
terhadap terbakar
uap.
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