
Chapter 5. BAB V  Persiapan Teman Luka Bakar untuk Kembali Bekerja          

  Setelah serangkaian rehabilitasi dan operasi rekonstruksi, banyak teman luka bakar akan 

mempertimbangkan peluang untuk kembali bekerja di masa depan. Persiapan berikut akan mengingatkan 

kita untuk kembali bekerja dengan lancar. 

 

1. Beberapa arah pemikiran sebelum terjun ke lapangan kerja 

Ketika fungsi fisiologis mulai stabil, momen untuk kembali bekerja dapat didiskusikan dengan dokter, 

terapis dan konseling ketenagakerjaan tentang penyesuaian kerja dalam batasan pasca-cedera, misalnya: 

mendesain ulang isi pekerjaan, menyesuaikan lingkungan tempat kerja, mengubah jenis pekerjaan, atau 

memikirkan kembali arah pekerjaan. Dengan adanya persiapan awal, Anda dapat menghindari 

kesenjangan dalam mencari kerja dan meningkatkan adaptasi setelah bekerja. 

 

A. Kembali ke tempat kerja semula 

(1) Kembali ke pekerjaan semula 

  Jika tempat kerja semula masih menyediakan lowongan bagi Anda setelah cedera, Anda dapat 

berdiskusi dengan dokter dan terapis pada tahap rekonstruksi menengah dan akhir untuk menilai 

kemungkinan untuk kembali pada pekerjaan semula pasca-cedera, apakah membutuhkan bantuan 

medis profesional, atau melalui desain ulang alat bantu secara profesional untuk memenuhi 

persyaratan kembali pada pekerjaan semula. Jika tidak, dapat meminta bantuan lebih lanjut dari 

staf konseling ketenagakerjaan menemani Anda untuk membahas dengan majikan tentang 

rencana alternatif untuk kembali bekerja. 

(2) Kembali ke tempat kerja semula dengan pekerjaan yang berbeda 

  Setelah berdiskusi dengan dokter dan terapis, jika pemulihan fungsi fisiologis terbatas dan tidak 

dapat memenuhi persyaratan pekerjaan semula, tetapi setelah berdiskusi dengan majikan, tempat 

kerja semula dapat mengatur pekerjaan yang lain, maka pelajari lebih lanjut tentang posisi baru, 

apakah terdapat perubahan jam kerja, upah dan isi pekerjaan, Anda dapat konsultasi dengan staf 

konseling ketenagakerjaan untuk membantu Anda memahami hak-hak dan kepentingan yang 

bersangkutan. Disisi lain juga menilai kondisi fisik dan mental saat ini, apakah pengetahuan dan 

keterampilan memenuhi persyaratan posisi baru. 

B. Tidak dapat kembali ke tempat kerja semula 

(1) Memikirkan kembali arah pekerjaan 

  Jika setelah berdiskusi dengan para pakar, dan Anda juga menilai status fungsi fisiologi pasca-

cedera tidak cocok untuk kembali ke tempat kerja semula, maka selain memperjuangkan hak-hak 

perburuhan, Anda juga dapat mendiskusikan perubahan pekerjaan dengan staf konseling 

ketenagakerjaan, keluarga dan teman secara aktif dan mendefinisikan kembali karir Anda setelah 

cedera. 

(2) Cari evaluasi konseling karir profesional 

  Jika Anda merasa bahwa keluarga dan teman tidak dapat memberikan Anda saran pekerjaan 

yang baik, Anda dapat mencari tenaga profesional (terapis rehabilitasi, psikolog, staf konseling 

ketenagakerjaan) untuk memberikan saran evaluasi konseling karir profesional melalui alat 

pengujian standar, tujuan utamanya adalah sebagai berikut: 

a. Memahami status kesehatan fisik dan mental Anda. 



b. Memahami kaitan fungsi fisik dengan pekerjaan dan kemungkinan keterbatasan serta 

kesulitannya. 

c. Memahami apakah emosi Anda sudah stabil? Mampukah Anda mengatasi stres pasca cedera 

secara matang? 

d. Memahami bakat kerja, kemampuan belajar dan nilai norma Anda. 

e. Memahami keterampilan pekerjaan apa yang dapat Anda transfer atau gunakan ke pekerjaan 

lain. 

(3) Adaptasi dan persiapan ganti pekerjaan 

  Setelah luka bakar dan menjalani serangkaian perawatan intensif dan rehabilitasi, Anda harus 

mulai beralih dari mode kehidupan rehabilitasi medis ke mode pekerjaan secara bertahap, 

terutama bagi Anda yang ingin mengubah jalur kerja, Anda akan merasakan lebih banyak 

kekhawatiran dan kecemasan. Saat ini Anda boleh merencanakan terlebih dahulu persiapan pra-

kerja, Anda dapat mencari konseling ketenagakerjaan untuk memahami fasilitas apa yang tersedia 

yang akan membantu Anda membuat persiapan pra-kerja, dan penyesuaian apa yang diperlukan 

dalam pengalihan mode medis ke mode kerja. Berikut ada beberapa pertanyaan sederhana untuk 

membantu Anda memahami Apakah Anda sudah siap untuk kembali bekerja: 

a. Ada tujuan dan rencana yang jelas tentang arah pekerjaan setelah cedera. 

b. Memahami sepenuhnya kondisi fisik dan mental setelah cedera. 

c. Saya bisa menerima perubahan penampilan setelah cedera dan pandangan penasaran orang 

lain. 

d. Saya tahu kelebihan dan kelemahan saya ketika ganti pekerjaan. 

e. Saya tahu harus kemana untuk mencari bantuan dan dukungan profesional. 

f. Dalam persiapan dan diskusi untuk kembali bekerja, anggota keluarga memberikan dukungan 

penuh. 

2. Beberapa poin evaluasi sebelum kembali bekerja 

A. Pemulihan dan peningkatan kondisi fisiologis 

(1) Pemahaman kondisi fisiologis 

  Setelah luka bakar, teman luka dapat memahami status pemulihan fisiologi mereka melalui 

dokter dan terapis rehabilitasinya, seperti: fungsi dan sudut persendian, apakah dapat kembali 

bekerja, atau apakah luka bakar memengaruhi tubuh berkeringat, adaptasi diri dan pertimbangan 

lingkungan yang dipilih. Anda disarankan menggunakan kesempatan kunjungan waktu berobat 

untuk berdiskusi dengan dokter dan terapis Anda agar mengetahui tingkat pemulihan fisik dan 

kemampuan kerja, sehingga Anda dapat merencanakan waktu yang tepat untuk kembali bekerja 

dan memilih lingkungan yang sesuai. 

(2) Peningkatan daya tahan fisik dan sudut fungsional 

  Banyaknya operasi bedah dan proses rekonstruksi memakan banyak kekuatan fisik dan daya 

tahan tubuh, ditambah pekerjaan dan kehidupan sehari-hari merupakan hal yang berbeda, 

kekuatan fisik dan daya tahan tubuh yang diperlukan juga berbeda. Untuk itu disarankan pada 

tahap akhir rehabilitasi, Anda harus mengikuti saran dokter dan terapis untuk memperkuat 

mobilitas persendian pada bagian cedera, perkuat dan perbanyak latihan ketahanan fisik untuk 

mengumpulkan daya tahan fisik untuk kembali ke lapangan kerja dan keterampilan kerja yang 

dibutuhkan. 



B. Penyesuaian jadwal hidup 

(1) Kehidupan sehari-hari harus memenuhi persyaratan tempat kerja 

  Dalam tahap rekonstruksi, banyak teman luka terfokus pada pemulihan fungsi fisik dan operasi. 

Pada masa ini, banyak teman luka mengalami pola hidup dan tidur yang terbalik karena efek dari 

sakit dan gatal parut. Jika ingin kembali ke lapangan kerja, teman luka disarankan untuk 

mengembalikan pola hidup yang teratur secara bertahap dalam memenuhi persyaratan tempat 

kerja agar bisa cepat beradaptasi dengan kehidupan kerja. 

(2) Penyesuai kebiasaan penggunaan obat 

  Insomnia sering disebabkan kulit yang sakit dan gatal setelah cedera, banyak teman luka akan 

meminum pil tidur untuk membantu tidur mereka, atau menggunakan obat penghilang rasa sakit 

untuk mengurangi ketidaknyamanan dan menggunakan obat psikoaktif untuk membantu 

menstabilkan suasana hati, dll.; Ketika kulit dan luka pulih dan stabil, rasa sakit dan gatal juga akan 

berkurang dan mulai beradaptasi dengan kehidupan setelah cedera. Jika Anda mempunyai rencana 

kembali bekerja, teman luka disarankan untuk mendiskusikan rencana pengobatan dengan dokter 

dan terapis pada tahap akhir rehabilitasi, dan meminta dokter untuk membantu menyesuaikan obat 

atau jumlah obat untuk membantu beradaptasi dengan tempat kerja.  

C. Persiapan psikologi sebelum bekerja 

  Setelah cedera dan menjalani rehabilitasi, fisik, mental dan aspek kehidupan teman luka bakar 

akan kembali pada jalurnya secara perlahan. Tetapi dengan banyaknya perubahan, ia yang akan 

bekerja, apakah mentalnya sudah siap untuk menyambut kehidupan kerja yang baru? 

(1) Perubahan penampilan dan fisiologis 

  Perubahan penampilan atau fungsi fisiologis setelah cedera bakar, meskipun seiring dengan 

proses rehabilitasi menjadi mulai terbiasa atau adaptasi, tetapi ketika kembali ke lapangan kerja, 

mereka akan hidup dan bekerja bersama majikan dan rekan kerja, atau harus berhubungan dengan 

orang lain karena kebutuhan pekerjaan. Dalam menghadapi pandangan dan interaksi dengan orang 

lain, apakah telah mempunyai penyesuaian dan persiapan psikologis, cara menanggapi dan 

menghadapi akan memengaruhi stabilitas pekerjaan. Untuk itu disarankan selama masa rehabilitasi, 

teman luka bakar bersama keluarga harus mulai berhubungan dengan dunia luar, dan ketika bersiap 

untuk kembali ke lapangan kerja, juga dapat berdiskusi dengan pakar Sunshine untuk menemukan 

solusi yang cocok dengan mereka. 

(2) Hubungan interpersonal 

  Untuk gejala sisa setelah cedera, seperti perubahan penampilan atau perubahan fungsi fisiologis, 

atau kemampuan berkeringat, hubungan dengan rekan kerja bisa terpengaruh karena mereka tidak 

paham, apakah teman luka bakar sendiri sudah siap berinteraksi dengan rekan kerja, atau 

berhadapan dengan rasa penasaran dan perhatian dari rekan kerja dan orang lain, apakah sudah 

memiliki cara respons dan strategi untuk mengatasi masalah sendiri. Untuk mendapatkan hubungan 

interpersonal yang nyaman di lingkungan kerja dan meningkatkan kemampuan beradaptasi di 

tempat kerja, disarankan untuk mengangkat kekhawatiran yang telah dipikirkan terlebih dahulu 

untuk dibahas bersama keluarga atau pekerja sosial dan menemukan cara penanggapan Anda 

sendiri. 

(3) Kembali ke lokasi kecelakaan 



  Jika Anda terluka karena pekerjaan, Anda perlu menilai persiapan mental Anda untuk kembali ke 

lokasi kecelakaan sebelum kembali ke tempat kerja semula pada tahap akhir rehabilitasi. Apakah 

Anda masih memiliki ketakutan yang melekat atau tidak ingin bekerja di tempat kejadian, Anda 

perlu mendiskusikan kemungkinan penyesuaian pekerjaan dengan majikan. Anda juga dapat 

mendiskusikan hal ini dengan majikan bersama staf konseling ketenagakerjaan agar bisa kembali 

bekerja dengan lancar. 

D. Persiapan keluarga 

  Anggota keluarga yang menemani teman luka bakar merupakan unsur yang sangat penting, karena 

rehabilitas fisik luka bakar berlangsung selama 1 hingga 3 tahun. Dalam menghadapi perubahan 

emosional atau perubahan fisik atau keterbatasan lainnya, saat ini selain menemani dan memberi 

dukungan kepada mereka, anggota keluarga perlu berkomunikasi sepenuhnya dengan staf medis 

untuk memahami peluang kerja teman luka di masa depan. Pada saat yang sama mereka juga harus 

percaya bahwa meskipun fungsi fisik teman luka terbatas, mereka dapat kembali ke lapangan kerja 

melalui bantuan berbagai layanan profesional. 

 

 

 


