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Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Pekerjaan Pengelasan

Materi ajar audiovisual ini dibuat dengan tujuan untuk mempelajari dasar-dasar kesehatan dan
keselamatan kerja (K3) bagi pekerja di tempat kerja yang melakukan pekerjaan pengelasan.

Hari ini,
kita akan belajar
mengenai K3 di
pekerjaan pengelasan!

Ayo,
kita lihat kondisi terjadinya
kecelakaan kerja.

Oke pak!

Contoh kecelakaan kerja utama
di pekerjaan pengelasan, adalah
sebagai berikut.

Contoh kecelakaan kerja di
pekerjaan pengelasan
• Terjepit dan tergulung

• Kontak dengan benda bersuhu tinggi

Harus memperhatikan
keselamatan karena
menangani benda yang sangat
panas dan material berat ya.

• Terhempas dan jatuh
• Jatuh dan terjungkal

Iya, benar!

• Tersengat listrik dari catu daya pengelasan

• Pneumokoniosis (penyakit paru akibat debu kerja)
karena fume pengelasan

• Kerusakan mata akibat sinar busur las, dll.

Pekerjaan mereka
kayak gimana ya.
Harus berhati-hati
terhadap apa
saja ya.

Di pekerjaan pengelasan
terjadi berbagai kecelakaan
kerja ya.

Misalnya, ada aturan
seperti apa saja?

Iya, benar!
Selanjutnya, ayo kita
lihat contoh kongkrit
kecelakaan kerja!

Harus menghentikan mesin las dan
memastikannya telah benar-benar berhenti
sebelum melakukan pekerjaan yang berbeda
dengan biasanya seperti inspeksi, perbaikan,
dan pembersihan benda asing.

Misalnya, kasus kecelakaan jari
terjepit di mesin las spot karena
tidak mematuhi aturan, dan

Oo begitu ya.
Saya kira ada
aturan yang lebih rumit.

Apa?

ada juga kasus kecelakaan
tubuh tertimpa material yang
roboh atau material yang jatuh.

Kenapa bisa
sampai terjadi
kecelakaan kerja?

Mematuhi aturan itu
sangat penting untuk
mencegah terjadinya
kecelakaan kerja!

Salah satu penyebab utamanya
karena tidak mematuhi aturan
untuk menjaga keselamatan.

Iya, Iyaaa pak!

Selain itu,
ada juga kecelakaan tulang
patah karena terjatuh dari tangga
atau tangga lipat yang diletakkan
di tempat yang tidak stabil,

Juga, harus
berhati-hati terhadap
kontak dengan benda
bersuhu tinggi

Ya, benar.
Saat melakukan
pekerjaan pengelasan busur,
harus berhati-hati.

Berisiko terluka bakar
karena percikan api.
Juga da bahaya
kebakaran dan ledakan.

juga ada kasus terperosok
karena kaki tersandung di
perancah di tempat konstruksi.

Saya faham.

Sangat dekat
dengan bahaya ya.
Karena itu,
penting untuk
mematuhi aturan.

Selanjutnya,

Untuk melindungi diri
sendiri, bekerjalah
dengan memakai

ayo kita lihat
alat pelindung diri (APD)
yang telah ditentukan
dengan baik.

tempat kerja yang
sebenarnya!

KASUS 1

Fume pengelasan
busur itu akan
menyebar,

Kenakan alat pelindung diri

jadi tetap berisiko
tinggi terhirup meskipun
arah angin berlawanan.

Sedang melakukan
pengelasan busur

Meskipun panas
harus tetap memakai
masker.

*Fume adalah logam meleleh yang berubah menjadi uap
kemudian mendingin lalu menjadi debu halus. Terlihat seperti asap.

Ayo bersemangat
dengan peralatan
lengkap!

Hari ini ada
sedikit angin tapi,

Hari yang
panasnya
menyengat ya.

Sering-sering
beristirahatlah di
tempat yang sejuk untuk
menghindari hipertermia.
Asupan air putih
dan tablet atau larutan
elektrolit sangat
penting.

Beberapa menit
kemudian

Meskipun
sudah aturan,
Tapi peralatan
lengkap ini terlalu
panas.

Senior!
karena di sini
melawan arah
angin,
bolehkan saya
melepas masker
anti debu?

Tinggal sedikit
lagi,

Panas, panas
berkeringat terus.

Elektrodanya
juga tadi
tidak dilepas.

Selanjutnya
tinggal dibereskan.

Kepala jadi
terasa pening.
Catu dayanya
tadi tidak
dimatikan!

Yosh!
Sudah selesai!

Waduuuh
Panas panas.
Air, air, air!
Woalaaah!

Haaah
syukurlah saya
masih hidup.

Haaah!?

KASUS 1 Kesimpulan

Aduuuh!

1

Kenakan pakaian kerja
dan APD yang telah
ditentukan!

2

Berhati-hati terhadap
sengatan listrik

• Sebelum bekerja, periksa perangkat keselamatan
• Periksa risiko sengatan listrik dan tindakan
penanganan saat darurat
• Ada juga risiko tersengat listrik karena pakaian
basah oleh keringat, karena itu harus berhati-hati
• Sambungkan kabel las dengan benar

Beberapa jam kemudiandibawa ke rumah sakit

Setelah
sadar baru tahu
bahwa tangan
patah tulang.

Terjatuh karena
kaget tersengat
listrik.

Iya, pak.
Saya faham!

Lapisan pelindung
elektroda
mengelupas,

Karena saat
bekerja memakai
sarung tangan kulit
jadi tidak
menyadarinya ya.

Tersengat listrik bisa
mengancam nyawa.
Meskipun memakai alat
pelindung sengatan listrik
otomatis, jika tidak
mematuhi instruksi tidak
ada artinya.

TIPS

Berhati-hati juga terhadap terhirupnya fume.
Beranggapan tidak
apa-apa tidak memakai
masker karena di posisi
yang berlawanan dengan
arah angin.

Beberapa jam kemudian

Ugh,
persendianku sakit,
dan merasa lemas
dan dingin.

Demam asap
logam

Dia baru menyadari
pentingnya aturan
setelah mengalami
sendiri kecelakaan.

Jika mencurigai gejala
demam asap logam, segeralah
periksa ke rumah sakit
*Demam asap logam (metal fume fever) adalah gejala seperti sakit kepala, demam, masuk angin, nyeri otot, mual, haus,
dan kelelahan karena menghirup fume logam.

KASUS 2
Berhati-hatilah terhadap benda yang
jatuh dan melayang

Maaf sudah
membuat
menunggu

Saat selesai
istirahat siang
Di kantin karyawan

Akhirnya datang juga,
saya udah nunggu
dari tadi.

Orangnya
ada!

Tadi saya cari
kamu di tempat
kerja.
Oh iya saya
baru ingat!

Lho, sepatu kamu
bukan yang biasanya.
Jika tidak memakai sepatu
safety, berbahaya.

Saya lupa bahwa
setelah makan siang,
ada kerjaan yang harus
segera dikerjakan!

Sepatu
safety saya
belum ketemu.

Pekerjaannya
tidak bisa dimulai jika
tidak berdua.

Duh!
Sepatu safety
saya tidak ada!

Gak apa-apa,
ayo kita segera
mulai kerja!

Dua orang bekerjasama
membawa material besar dan
meletakkannya di atas meja kerja.

Tapi,
saya harus buru-buru!
sementara pakai
sepatu biasa dulu!

Lalu,
memulai pengelasan

10 menit kemudian

Ko dia lama sekali ya,
ini kan kerjaan yang
diburu-buru.

Tempat penyimpanan
material
Setelah mengelas
material, membiarkannya
sampai dingin.

Di sela-sela menunggu
dingin mambawa material
untuk dilas selanjutnya.

Yosh!
Ayo kita ambil
material yang
selanjutnya.

Kayaknya bisa
diangkut sendirian.

Hyaaap.

Maaf, saya
tiba-tiba
sakit perut.

Saya akan
ke toilet dulu!
Tunggu ya, saya akan
segera kembali.

Saya mau coba
mengangkatnya.

Waduuh!
Ini berat
sekali!

Saya gak kuat
membawanya~.

KASUS 2 Kesimpulan
Pemindahan material harus
dilakukan dengan prosedur
yang telah ditentukan

1

2

Saat bekerja pakai
sepatu safety!

2 orang bekerjasama
membawa material besar
dan meletakkannya di atas
meja kerja.

Woi!
Kamu
kenapa?

Wualaaaah!

Lalu, memulai
pengelasan

Kaki saya
tertiban
material!

Di sepatu safety terdapat pelindung
ujung kaki untuk melindungi jari kaki.

Jangan memaksakan bekerja sendirian.

Ayo
segera periksa
ke rumah
sakit!

TIPS

Hari ini saya mencoba
mengenakan
pakaian dalam
serat sintesis.

Perlu 2 bulan untuk
sembuh karena patah tulang.
Andai saja kamu memakai
sepatu kerja, tidak akan
cedera parah seperti ini.

Saya jadi faham
bahwa mematuhi aturan itu
adalah hal yang dasar.

Kenakan pakaian dalam katun!
Saat mengelas, jangan mengenakan kemeja
serat sintetis yang mudah terbakar!

Jika kamu cedera,
teman kerja dan
keluargamu juga
jadi khawatir.

Tapi karena sedikit
panas saya melepas
kancing atasnya.

Spatter
butiran logam
yang meleleh

Dia sudah berjanji
akan mematuhi
aturan.

Aduuh!
Spatter masuk
dari bagian
dada!!!

• Jangan terlalu dekat dengan
bagian yang dilas.
• Kenakan pakaian kerja sesuai aturan.
• Kemeja yang terbuat dari serat
sintetis mudah terbakar.

KASUS 3

Masker anti debu
itu penting untuk
mencegah
terhirupnya gram.

Hati-hati pada mata
Setelah mengelas
material, tolong bantu
menggerinda ya.

Oke!
Apa boleh buat,
jadi memakai
masker.

Waduuh!
gramnya banyak
banget!

Saya akan
mengerjakannya
tanpa memakai
masker anti debu.

Hari ini panas,
dan terus berkeringat
jika memakai
perlengkapan
kerja yang lengkap.

Selanjutnya,
ga mau pakai
masker anti debu.

Jika tidak memakai
masker dan sampai
terhirup, akan
sangat berbahaya.

Woi!

Sebentar lagi
selesai

Meskipun panas
harus terus
memakai masker.

Hari ini panas ya,
keringetan terus.

Hah?
Mata saya kelilipan.
Mata terasa sakit.

Keringat
masuk ke mata!
Kaca mata pelindungnya
bergeser gak ya?

Air matanya
terus keluar!

Sementara
cuci mata!

Gak bisa
nerusin
pekerjaan

Ini mata merah
yang parah!

Bisa berbahaya
segera bawa ke
dokter mata!

Senior,
maaf mata saya sakit,
saya tidak bisa
bekerja.

Coba
saya lihat.

Sakit, sakit
Udah gak tahan.

Pengawas!
Sepertinya mata
dia kemasukkan
gram!

Apa!?
Kemasukkan gram?

Dia sudah diperiksa
oleh dokter mata

KASUS 3 Kesimpulan

1

Jangan menyentuh sekitar
mata dengan sarung tangan
yang terdapat gram.

2

Jika gram atau serpihan logam
masuk ke mata, jangan
menggosoknya, tapi segera
cucilah dengan air

Sepertinya Anda
tadi menggosok mata,
sehingga beberapa gram
menempel di bola matanya
dan mengenai pupilnya.
Tadi sudah saya
dibersihkan,
sekarang tidak
apa-apa.

Andai saja
dibiarkan tidak
dibersihkan,
Anda bisa mengalami
kebutaan.

Setelah selesai bekerja cucilah tangan, dan jika
akan mengelap keringat, lepaskan sarung tangan
yang kotor.

Berhati-hati jangan
menyentuh ke dekat mata
dengan sarung tangan
yang terdapat gram.

TIPS

Jika meskipun setelah di cuci terus terasa sakit,
periksalah ke dokter mata. Jika membiarkan luka
di bola mata dan ada benda yang masuk, bisa
menyebabkan kebutaan.

Jangan melihat sinar las
dengan mata telanjang!
Kamu melihat sinar
las dengan mata
telanjang kan.

Jika cedera mata
seperti kali ini, berisiko
menyebabkan kebutaan.
Jika tidak mengalami
kebutaan, bisa mengalami
gangguan penglihatan
karena efek
sampingnya.

Cara mengelas
senior cepat dan
sangat cekatan....

Saya akan
mengingatnya!
Jika matamu cedera
bukan hanya kamu sendiri
yang akan kesulitan.

Saat bekerja dengan
menggunakan gerinda,
sudah ditetapkan bahwa
harus berhati-hati.

Akibat karena terpesona
dengan cara kerja senior

Mata saya sakit,
dan air mata terus
keluar!

Jangan melihat sinar las dengan
mata telanjang. Bisa berefek
pada penurunan daya
penglihatan, radang mata listrik,
atau bahkan kebutaan!

Kecelakaan kerja bisa
terjadi pada siapa saja.

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

Kalian jadi faham kan
bahwa bahaya itu ada di dekat
diri sendiri yang tak terduga?
Untuk antisipasi,
membiasakan
berkomunikasi di tempat
kerja juga penting lho.
Ekspresi kikuk
kamu kayak
mirip siapa ya.

Apa?
Apa kamu bilang?

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

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

Selain itu.....

Sarung tangan

Alat
pelindung
diri (APD)

Jika ukurannya tidak
sesuai dengan tubuh,
terjadi ketidak sesuaian
segera lapor ke
penanggung jawab

Untuk melindungi tangan
dari benda panas dan tajam
Pakai sarung tangan kulit untuk las.
Kenakan baju berlengan panjang.

Sepatu safety

Helm

Topeng las

Sesuaikan dan kencangkan tali dagunya agar tidak bergeser.
Ganti helm jika sudah terkena benturan meskipun sekali.

Untuk menutupi agar spatter, dll. tidak masuk.

Untuk melindungi mata
dari sinar berbahaya

Kenakan sepatu yang ukurannya
pas dengan kaki sendiri.

Kenakan dengan kuat agar tidak kendor.

Gunakan yang sesuai dengan kegunaannya.

Kaca mata
pelindung
Untuk melindungi
mata dari benda
yang terbang,
debu dan panas

Kenakan di wajah dengan pas.

Alat pelindung
pernapasan

Untuk melindungi kaki dari benda berat

Untuk melindungi mata
dari sinar berbahaya
dan melindungi wajah
dari spatter, dll.

Untuk kelindungi
kepala dari benturan

Kacamata
pelindung dari sinar

Pelindung kaki

Untuk mencegah
pneumokoniosis

Apron

Perangkat pencegahan
sengatan listrik otomatis
untuk mesin las busur AC

Pakai yang sesuai dengan
jenis bahan berbahaya atau sifat bahayanya.

□ Memilih masker yang tepat

Untuk melindungi
tubuh dari spatter
dan panas, dll.

• Produk yang sudah lolos uji nasional
• Pas dengan wajah sendiri

Masker anti debu
Untuk mencegah debu terhirup.

• Pilih sesuai dengan pekerjaannya
□ Periksa kerapatannya
□ Cek sebelum kerja

Alat pelindung pernapasan yang
dilengkapi kipas listrik (PARP)
Memiliki kinerja perlindungan yang lebih tinggi daripada
masker debu, dan memasok udara yang telah dimurnikan
melalui bahan filter (penyaringan) dengan kipas angin listrik.

• Katup pembuangan, kotor di
permukaan mukanya, deformasi

• Penyumbatan di filternya

• Kerusakan tali pengencangnya
Sebisa mungkin dikenakan dari posisi yang tinggi.

Perangkat untuk mencegah sengatan listrik.
Selalu gunakan jika diinstruksikan oleh penanggung
jawab tempat kerja saat pengelasan busur
AC (pengelasan busur pelapisan)
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