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航空業の安全衛生
Memahami Keselamatan dan Kesehatan
di Bidang Penerbangan Melalui Komik

Hari ini kita akan mempelajari
keselamatan dan kesehatan
kerja
di bidang penerbangan.

Pertama,
mari kita lihat kondisi
kecelakaan kerjanya!

Baik!

Penyebab utama
kecelakaan kerjanya
seperti ini

Jumlah kejadian kecelakaan kerja

Pekerjaan di bidang
penerbangan
memiliki citra yang
elegan, ya.
Benar!

1

Reaksi gerakan dan gerakan yang memaksa

99 kasus

2

Terjatuh

28 kasus

3

Kecelakaan lalu lintas (di jalan raya)

24 kasus

4

Jatuh dan tergelincir

19 kasus

5

Menabrak

17 kasus

Referensi: Analisis Data Kecelakaan Kerja/Sub Total Bidang Penerbangan (Tahun 2018), Asosiasi
Pencegahan Kecelakaan Kerja Pusat (diperbarui bulan Agustus 2019)

Lebih detailnya,
seperti apa
pekerjaannya?
Penasaran,
ya.

Banyaknya
“Reaksi gerakan dan gerakan
yang memaksa”, ya

Benar.
Contoh kasusnya ada banyak,
misalnya...

Bidang penerbangan
sering bekerja
secara tim, ’kan?

Makanya,
ikuti dengan benar perintah leader
dan harus mematuhi
peraturan yang telah ditentukan.

Membawa barang
dengan postur yang memaksa
sehingga pinggangnya keseleo

Begitu, ya...

Ha ha ha ha

Namun, sejujurnya,
itu merepotkan...

Hm?

Buuufff

atau ada juga yang pingsan karena
hipertermia pada musim panas
ketika bekerja di dalam atau luar ruangan.
Buuufff

Ini adalah kejadian
yang dapat terjadi juga
pada keseharian kita, ya.

Benar.
Hal yang penting adalah
melindungi sendiri diri kita.

Aturan itu ada
untuk melindungi
keselamatan
semua orang!

Ba, baik!
Ehem

Bidang penerbangan adalah
pekerjaan yang menjaga
nyawa penumpang yang berharga.
Mematuhi aturan akan melindungi
diri sendiri
dan juga nyawa penumpang.

Ada contoh kasus lain
seperti apa lagi?

Ada kasus tangan terjepit
meja di kursi penumpang
ketika sedang
atau terjatuh karena tergelincir
membersihkan kabin
dari tangga menuju kabin

pada saat sebelum bekerja.

Untuk dapat menjaga sekuat tenaga
nyawa tersebut, kita sendiri harus
dalam keadaan sehat, ’kan?
Jika tidak bisa bekerja
karena luka parah,
keluarga akan menjadi khawatir
dan akan membuat
penghasilan berkurang...

Begitu, ya...
Makanya,
penting untuk
mematuhi aturan.

Kalau begitu,

Perhatikan sekitar
dengan baik
dan bekerja dengan benar
sesuai prosedur yang
telah ditentukan.

Klik

Nguuung

Ooh

Mari kita lihat
tempat kerjanya

Peralatan dan alat pelindung diri
yang dikenakan juga harus diperiksa
dengan benar sebelum bekerja.

yang sesungguhnya!

Sreet

CASE 1

Pantas saja
terasa panas.

Ditambah lagi,
sekarang musim liburan sehingga
jumlah barangnya juga banyak...

Ngiiiiing
Jreeng

Hei,
waktunya istirahat.
Bruk

Set

Sering-seringlah
minum karena
hari ini panas.

Terima kasih.
Fuuh,
hari ini terasa
lebih panas, ya.

Katanya
hari ini akan
sangat panas.

Benda-benda
pendingin juga
ada.

Istirahatlah
di tempat yang
sejuk.

Kamu
tidak istirahat?

Saya ingin selesai
membereskannya
dengan cepat

Fuuh...
Sudah mulai
terasa berat...

Saya akan terus bekerja
sampai waktu yang
nyaman untuk berhenti.

Namun, sudah mulai
terlihat akhirnya!

Kalau berusaha
sedikit lagi...

Syuut

Harus sering-sering
mengonsumsi
cairan dan garam.

Permen asin

Bruk

Istirahat
di tempat yang sejuk.

Anak
baru!
Hei, anak baru!
Kamu tidak
apa-apa!?

Katanya hipertermia
ringan...
Untuk berjaga-jaga,
istirahatlah pada waktu
siang.

Segera lapor jika
merasa kondisi fisik pekerja,
termasuk diri sendiri
terasa aneh.

Tidur yang cukup
dan hindari mengonsumsi
alkohol secara berlebihan.
Mengerti?
Ya...
Saya akan
berhati-hati...

Klinik

Untung tidak parah, ya...
Untuk mencegah
terkena hipertermia...

Baca komik yang memperkenalkan
semua bidang pekerjaan
untuk detail mengenai hipertermia, ya!

CASE 2

Dasar dari menaiki
tangga adalah
mempertahankan tiga
titik tumpu.

*Pegang susuran tangga
dengan kedua tangan
dan naik setelah mengangkat
salah satu kaki.
Pegang susuran tangga dengan
salah satu tangan
jika memegang barang bawaan.

Maaf!!

Jika tidak memegang
susuran tangan,
bisa terjatuh, lo!
Baiklah,
aku akan
langsung mulai!

Kita akan
membersihkan kabin.
Mari mulai.
Baik!
Set set

Hari ini juga
berbagai tim
terlihat sibuk, ya...

Hei!

Oh!

Omong-omong,
kemarin nonton
pertandingan
bisbol tidak?

Kamu tidak
apa-apa!?

Aduh!!

Bagaimana dengan
luka di jarinya?

Sebaiknya
aku laporkan
ke leader!

Cus

Sepertinya tangan saya tertusuk
benda tajam yang ada
di dalam kantong kursi...

Namun...
Bukankah lebih baik
memprioritaskan untuk
cepat menyelesaikan
pekerjaan?

Sebaiknya kamu
laporkan pada leader.

Iya, sih...

Duk

Kamu tidak
apa-apa!?

Begitu, ya...Kamu menabrak
karena terburu–buru!
Keputusanmu sudah benar karena
hendak melapor
ke leader ketika merasakan keanehan.
Menakutkan juga kalau sampai
terkena penyakit menular.

Kurang berhati–hati
dapat membuat
sesama pekerja bertabrakan.

Maafkan saya...
Numpang lewat!

Namun, di dalam kabin
bukan hanya ada pekerja kebersihan,
melainkan ada juga staf lain yang
bekerja.

Kemudian, periksa dengan baik
kantong kursi karena
ada kemungkinan
terdapat benda tajam.

Pergilah
ke klinik.

Perhatikan sekitar
dengan baik
dan pahami situasinya.
Setelah itu...
diobati dengan baik di klinik
dan merenungkan
kesalahannya.

Baik...

CASE 3
Hari ini kita akan
membersihkan bodi
pesawat

Peralatan
kebersihan
sudah disiapkan.

Baik!
Full harness
sudah dikenakan.
Bagus!
Semuanya sudah
siap.
Aku akan segera
selesaikan
pekerjaannya.

Tenang
saja.

Harus konsentrasi
kalau sedang
bekerja.

Apakah jumlah
pelnya cukup?
Grek grek

Full harness
sudah dikaitkan.

Kacamata pelindung
sudah dipakai.

Sarung tangan
sudah dipakai.

Tap tap tap

Tidak kelihatan
seberapa kotor
bodi bagian
atasnya...

Baiklah,
aku akan mulai
pekerjaannya.

Kalau saja
pelnya bisa sampai
ke atas sedikit lagi...

Hei!
Aturannya harus mengenakan
kacamata pelindung, lo.
Detergennya bisa
masuk ke dalam mata, lo!

Namun,
kotorannya...

Uwaa!!

Cukup kotor, ya.
Ya. Makanya,
harus dilap
dengan benar,
tetapi...

Tess tess
Tes..

Kamu tidak
apa-apa!?

Selain itu, kenakan
kacamata pelindung
untuk melindungi mata!

Detergen dapat
membuat peradangan
atau melukai kornea
jika masuk ke dalam mata.

Cairan detergennya
masuk ke dalam mata...

Tangani detergen
dengan sangat
hati-hati!

Pergilah cuci
matamu dahulu!
Nanti aku yang akan
lapor ke leader.

Baik...

Bukan hanya kacamata,
jangan lupa juga untuk
mengenakan
sarung tangan dan full
harness.

Aku sudah
dengar
ceritanya.
Zraaash

Matanya masih
terasa aneh
sedikit...

Patuhi aturan kerja
yang telah ditentukan.

Pergilah
ke klinik dahulu.

Baik...
Permisi.

Untungnya tidak parah
setelah diperiksa oleh
dokter spesialis.

Fuuh

Kecelakaan kerja
bukanlah urusan orang lain,
melainkan masalah yang
dekat dengan kita.

Waaah...

Harap diingat bahwa
mematuhi aturan sama dengan
melindungi “diri sendiri”,
“keluarga”, dan “kehidupan”.

Kalian bisa mengerti
bahwa bahaya itu ternyata
ada di sekitar kita, 'kan?
Penting juga untuk
biasakan berkomunikasi
dengan orang-orang di
tempat kerja
untuk berjaga-jaga jika
terjadi sesuatu.
Keteledoran tokoh
ceritanya
mirip dengan
seseorang, ya.

Hm?
Kamu mengatakan
sesuatu?

Hal yang penting dalam
keselamatan dan kesehatan
di tempat kerja adalah
kesadaran setiap orang dan
mematuhi aturan.

Baiklah! Aku akan berusaha
setiap hari
sambil memperhatikan
keselamatan dan
kesehatan!

Kemudian...
Ya, ya

Patuhi aturan dengan saksama

Poin penting yang perlu diperhatikan
dalam bidang penerbangan
(di luar ruangan)

1

Patuhi aturan lalu lintas

2

Jangan masuk ke
tempat yang berbahaya

3

Hati-hati dengan cuaca
(angin kencang atau petir)

4

Hati-hati dengan
hipertermia

Angin kencang

Petir

Poin penting yang perlu diperhatikan
dalam bidang penerbangan
(di kabin)

5

Hati-hati menabrak

6

Jangan menyentuh
peralatan di dalam kabin
yang tidak diinstruksikan

7

ati-hati terjepit
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