
ま

外食業の安全衛生
Memahami Keselamatan dan Kesehatan
di Bidang Restoran Melalui Komik

ん が でで わ か る Bahasa Indonesia
インドネシア語版



Nah!
Hari ini kita akan belajar
mengenai keselamatan 
dan kesehatan
di bidang restoran.

Yang paling banyak adalah
"Terjatuh" dan "Tersayat atau 
tergesek", ya...

Tanggung jawabnya besar karena
tempat kerjanya menangani
sesuatu yang dimakan!

Benar!

Langsung saja
kita lihat kondisi
kecelakaan kerjanya!

Penyebab utama 
kecelakaan kerjanya
seperti ini

Baik!

Pekerjaan di 
bidang restoran
ada banyak, ya.

Karena restorannya juga
ada banyak, ya.

Jumlah kejadian kecelakaan kerja

Referensi: Analisis Kondisi Kecelakaan Kerja Tahun 2018 untuk Pelayanan 
Tamu dan Hiburan (Kategori Restoran), Kementerian Kesehatan, Tenaga 

Kerja, dan Kesejahteraan (diperbarui pada bulan Mei 2019)

1 Terjatuh 1,467 orang

2 Tersayat dan tergores 1,154 orang

3 Terkena benda bersuhu tinggi atau rendah 762 orang

4 Reaksi gerakan dan gerakan yang memaksa 402 orang

5 Lain-lain 324 orang



Pertama, untuk terjatuh,

atau tersandung pada saat
mengangkut sayuran.

Walaupun terburu-buru,
harus bekerja dengan hati-hati.

Justru pada saat sibuk
yang harus berhati-hati.

Bagaimana caranya
mencegah agar tidak terjatuh?

Meringkas dan 
merapikan itu
merepotkan...

Ha ha haHa ha ha

Intinya cukup
jangan sampai terjatuh, 'kan?

Hal yang penting adalah
membuat tempat kerja
yang tidak hanya dirimu,
tetapi siapa pun juga tidak 
terjatuh!

Ba, baik!

Pertama,
penting untuk secara saksama
meringkas dan merapikan 
barang-barang di sekitar.

kebanyakan kecelakaannya adalah
terpeleset karena lantainya basah

Hm?

Benar.

Ringkas (Seiri), 
Rapi (Seiton),

Resik (Seisou), 
Rawat (Seiketsu)

4S



Selain itu,
di restoran juga
ada banyak
pelanggan.

Jika terjatuh di dekat meja pelanggan,
kemungkinan pelanggan juga akan terluka.
Makanya, perlu lebih berhati-hati. 

Ada contoh kecelakaan 
seperti apa
untuk "Tersayat dan 
tergores"?

Misalnya, tangan 
tersayat oleh
piring yang pecah

Kalau begitu,
bagaimana jika

kita lihat 
sebentar

tempat kerja 
sesungguhnya?

atau jarinya tersayat 
oleh pisau
ketika sedang 
memalingkan muka.

Benar juga...
Akan gawat kalau sampai
membuat pelanggan terluka juga, ya.

Langkah 
penanggulangannya,

ada baiknya juga
jika ditempel stiker.

Sepertinya 
menyakitkan!

Selain melakukan 4S dengan 
saksama,
di tempat berbahaya yang terpasang
keset anti terpeleset,

OohOoh



Terima kasih
telah menunggu!

Hari ini
kamu 
bersemangat 
sekali, ya.

Tanpa terasa
sudah ada 
kemajuan...

Saking senangnya,
air mataku jadi 
keluar.

He he he... Aku ingin cepat 
pulang
karena ada janji.

Padahal belum 
lama ini
dia memecahkan 
piring.

Jangan
ejek saya, 
dong!

Jangan terlalu
terburu-buru, ya.

！ Bahaya kalau 
sampai
terluka.

Sungguh 
menjengkelkan
kalau sampai 
memecahkan 
piring lagi.

…

Hari ini
pelanggannya
banyak.

Tolong potong
ham.

Oh,
baik!

Eeh,
pertama letakkan

ham
pada pemotong...

Kamu ada waktu 
sekarang?

Ya... Aduh!

Case 1: Episode dapur



Kyaa! Apa yang kamu 
lakukan!

Sepertinya 
lukanya
tidak parah.

Tolong cuci piring
karena di sini sudah beres.

Maafkan 
saya.

Aku tidak 
beruntung.

Tanganku
terasa perih...

Oh, seharusnya ini 
digunakan
setelah diencerkan!

Piring yang harus 
dicuci
semakin banyak...

Kalau seperti ini terus,
aku akan terlambat 
dengan janji.

...Walaupun sakit 
sedikit,
aku akan selesaikan
dengan cepat.

Sudah 
selesai!

Saya permisi 
duluan!

……



Kyaaa! Tangankuu Kenapa bisa
merah sampai
ke lengan!?

Pergilah
ke rumah 
sakit!

Luka karena 
bahan kimia, ya.

Dokter mengatakan
perlu perawatan
untuk sementara waktu.

Aku tidak 
beruntung!

Beberapa hari 
kemudian

Aku 
mengkhawatirkanmu, lo.

Manajer,
yang tegas, 
dong.

Oh, baik...

Konsentrasi pada 
pekerjaan
ketika 
menggunakan 
benda tajam!

Segera beri tahu 
atasan
ketika terluka!

Atasan  Lapor

Aturan di restoran kita adalah
mengenakan sarung tangan
pada saat mencuci piring, 'kan.

Lapor ke atasan
jika menyadari
kulit memerah
dan pergilah ke dokter.

Mematuhi aturan
sama dengan
melindungi diri sendiri, 
lo!

Baik...

Aku 
mengandalkamu, 
lo.

Oh!
Kamu pasti bisa!
Berusahalah!

Saya akan 
berusaha!

Payah, deh...



Orang yang membantu

Case 2: Episode ruang makanCase 2: Episode ruang makan

Silakan 
ramennya!

Maaf, ya.

Sebentar lagi akan ada
yang datang membantu.

Baik!
Saya mengerti.

Oh! Maaf...
Tidak 
apa-apa!

Biarkan saja
dahulu!

Aku harus cepat 
mengelapnya...

Tapi
sudah mulai 
ramai.

Ramennya
sudah jadi.

Baik!

Aku tidak bisa 
membiarkan
pelanggan menunggu!

Tidak perlu 
buru-buru, kok.

Tidak apa-apa!!



Berat...

Hei, kamu
tidak apa-apa?

Silakan
ramennya!

Uwaaa

Panas!!!

Manajer,
maaf terlambat... …!!

Maaf!
Saya akan segera 
membereskannya!

Apakah
Anda terluka?

Tenanglah.

Maaf...

Aku akan mengambil
sapu dan pengki.

Aku memecahkan
piringnya...

…！

Terima 
kasih...



Geez…Geez…

Aduh!

Wah, wah...

Justru harus 
berhati-hati
pada saat sibuk.

Hiii...

Justru harus 
melaksanakan 4S
dengan saksama 
pada saat sibuk!

Jangan bawa masakan
dalam jumlah banyak 
sekaligus
karena bisa membuat 
sakit pinggang!

AaaaaaAaaaaa Jika mengalami luka 
bakar,
segera dinginkan 
dengan air!

Jangan sentuh 
langsung
piring yang 
pecah!   

Dalam kondisi apa pun,
hal yang penting adalah 
aturan dasarnya.

Dengan 
mematuhi
aturan,

maka akan melindungi
diri sendiri dan 
pelanggan!

Baik!

Apakah kamu
benar-benar sudah 
mengerti!?

Wah, wah...

Ringkas (Seiri)Ringkas (Seiri)

Resik (Seisou)Resik (Seisou)

Rapi (Seiton)Rapi (Seiton)

Rawat (Seiketsu)Rawat (Seiketsu)



Case 3: Episode mengangkut
Oh, sebentar lagi
bahan makanannya
akan tiba. Saya akan membantu

untuk mengangkutnya!

Hari ini juga
bersemangat, 
ya.

Ya.

Katanya
dia bercita-cita
untuk membuka
restorannya 
sendiri.

Ooh. Senangnya 
memiliki impian. Benar.

Untuk bisa
mewujudkan impian...

Aduduh.

Selamat pagiSelamat pagi

Baiklah!
Aku akan berusaha!

Grek!?

Pinggangku!!

Aku berhasil 
mengangkat
dua kotak dengan 
selamat.

Aku harus mengambil
sisa bahan 
makanannya...

！



Ada apa
dengan 
pinggangmu?

Saya memaksakan diri
ketika mengangkut bahan 
makanan...

Namun, tidak apa-apa!
Serahkan saja pada saya
untuk membawa barang 
yang berat!

Itu tidak boleh
dari sudut pandang 
restoran.

Namun, saya...

kamu lupa
aturannya, ya?

Haah,

Aturannya adalah
menggunakan
troli, 'kan?

Jangan
melanggar
aturan.

Baiklah!

Kalau begitu,
aku akan segera
selesaikan pekerjaannya.

Uwoooo!Hei! Jangan 
memaksakan 
diri seperti itu.

Jangan 
khawatir!

Angkutlah
sedikit demi sedikit...

Ugh...
Aku sulit
melihat ke depan...

Oh!



Uwoooo!

Itu, 'kan, 
bahaya!

Aduduh

Hm?
Haah.

Hiii!

Gunakan troli ketika
mengangkut barang 
yang berat.

Perhatikan dengan baik
di sekitar juga
ketika mengangkut.

Namun, jika menumpuk
barang terlalu tinggi,

Perhatikan dengan 
baik
di sekitar juga
ketika mengangkut.

Baik... Memang penting
untuk 
bersemangat,

tetapi penting juga
untuk bertindak 
dengan tenang.

Ini demi
masa depanmu 
juga.

Saya akan
berusaha!

Benar-benar
berpikiran positif.

Yaah, sepertinya
tidak apa-apa!



Poin penting yang perlu diperhatikan 
dalam industri restoran

Jangan memperhatikan 
hal lain ketika bekerja.

Hati-hati dengan piring 
yang pecah.

Lakukan 4S dengan 
saksama.

Gunakan troli ketika 
mengangkut barang.

Kalian bisa mengerti
bahwa bahaya itu ternyata
ada di sekitar kita, ’kan?

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

Kita lihat kembali
studi kasusnya.

Keteledoran tokoh 
ceritanya
mirip dengan 
seseorang, ya.

Hm?
Kamu mengatakan 
sesuatu?

Waaah...Waaah...

Gunakan troli ketika
mengangkut barang 
yang berat.



Hati-hati juga dengan hal-hal seperti ini!
Petunjuk untuk aman dan sehat!

Hati-hati dengan 
hipertermia!

Siapkan keset
ketika hujan!

Bekerjalah dengan 
hati-hati agar tidak 
mengkhawatirkan 
keluarga dan teman Anda!

Hati-hati terhadap radang dingin 
yang disebabkan oleh es kering!

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

Penting juga untuk
biasakan berkomunikasi
dengan orang-orang di 
tempat kerja
untuk berjaga-jaga jika 
terjadi sesuatu.

Baiklah! Aku akan berusaha 
setiap hari
sambil berhati-hati 
dengan kecelakaan 
kerja!

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

Ya, yaYa, ya



Belajar melalui 

ilustrasi

Kenali bahaya yang mengintai di tempat kerja
Kiken Yochi Training (KYT/Latihan Prediksi Bahaya)

Berbahaya jika 
memperhatikan 
hal lain
ketika sedang 
bekerja.

Angkut barang 
yang berat
dengan mem-
baginya menjadi
beberapa kali.

Lakukan 4S
dengan saksama.

Pikirkan di mana bahayanya!

Inilah bahaya yang 
perlu diperhatikan!

Pikirkan juga apakah terdapat bahaya lainnya.
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