
                                                            
MODUL 1   

ALAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

(ALAT PELI NDUNG DI RI / APD)   

TINGKAT  X  

PROGRAM KEAHLI AN 

TEKNI K PEMANFAATAN TENAGA LI STRI K                

DISUSUN OLEH : 

Drs. SOEBANDONO  

 



ALAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

ALAT PELINDUNG DIRI (APD) 

LEMBAR KERJA SISWA 1  

A. ALAT PELINDUNG DIRI (APD) 

Badan kita terdiri dari beberapa bagian. Semuanya harus terlindung diwaktu melaksanakan 
pekerjaan. Alat-alat pelindung tersebut antara lain : 

1. Alat pelindung mata 

Mata harus terlindung dari panas, sinar yang menyilaukan dan debu. Berbagai jenis kacamata 
pengaman mempunyai kegunaan yang berbeda.  

Kacamata debu berguna melindungi mata dari bahaya debu, bram (tatal) pada saat 
menggerinda, memahat dan mengebor. 

Kacamata las berguna melindungi mata dari bahaya sinar yang menyilaukan (kerusakan 
retina mata) pada saat melaksanakan pengelasan. Kacamata las dapat dibedakan terutama 
pada kacanya, antara pekerjaan las asetilin dan las listrik. Kacamata las listrik lebih gelap 
dibandingkan dengan kacamata las asetilin. 

Selain kacamata las terdapat juga kedok yang lazim disebut helm las atau kacamata las yang 
dipadukan dengan topi.                        
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2. Alat pelindung kepala 

Topi adalah alat pelindung kepala secara umum, bila kita bekerja pada mesin-mesin yang 
berputar, topi melindungi terpuntirnya rambut oleh putaran mesin bor atau rambut terkena 
percikan api pada saat mengelas.         

3. Alat pelindung telinga 

Alat pelindung telinga ialah alat yang melindungi telinga dari gemuruhnya mesin yang bising, 
juga penahan bising dari letupan / letusan.         

4. Alat pelindung hidung 

Alat ini berguna terisapnya gas-gas yang beracun pada saat mengelas. Bahkan untuk tempat 
kerja khusus diperlukan masker (alat pelindung wajah)            
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5. Alat pelindung tangan 

Alat pelindung tangan (sarung tangan) terbuat dari bermacam-macam bahan disesuaikan 
kebutuhan. Yang sering dijumpai adalah : 

a. Sarung tangan kain 

Digunakan untuk memperkuat pegangan. Hendaknya dibiasakan bila memegang benda 
yang berminyak, bagian-bagian mesin atau bahan logam lainnya.       

b. Sarung tangan asbes 

Sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi tangan terhadap bahaya 
pembakaran api. Sarung tangan ini digunakan bila setiap memegang benda yang panas, 
seperti pada pekerjaan mengelas dan pekerjaan menempa (pande besi).       

c. Sarung tangan kulit 

Sarung tangan kulit digunakan untuk memberi perlindungan dari ketajaman sudut pada 
pekerjaan pengecoran. Perlengkapan ini dipakai pada saat harus mengangkat atau 
memegang bahan tsb.            
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d. Sarung tangan karet 

Terutama pada pekerjaan pelapisan logam seperti pernikel, perkhrom dsb. Sarung tangan 
ini menjaga tangan dari bahaya pembakaran asam atau melindungi dari kepedasan cairan 
pada bak atau panic dimana pekerjaan tersebut berlangsung. 

Sarung tangan karet digunakan  pula untuk melindungi kerusakan kulit tangan karena 
hembusan udara pada saat membersihkan bagian-bagian mesin dengan menggunakan 
kompresor.        

6. Alat pelindung kaki 

Untuk menghindarkan kerusakan kaki dari tusukan benda tajam atau terbakar oleh zat kimia, 
maka sebagai pelindung digunakan sepatu. Sepatu ini harus terbuat dari bahan yang 
disesuaikan dengan jenis pekerjaan. 

a. Sepatu pengaman 

Sudah menjadi kebiasaan memakai sepatu pengaman pada waktu bekerja di bengkel 
logam. Gambar dibawah menunjukkan sepatu pengaman yang bentuknya seperti sepatu 
biasa, hanya pada bagian ujungnya dilapisi dengan baja.  

            gambar a    

                                                                                                           gambar b  

b. Sepatu yang beralas karet 

Khusus untuk menginjak daerah yang licin seperti permukaan seng digunakan sepatu 
yang beralaskan karet agar tidak mudah terpeleset (gambar b)         
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7. Alat pelindung badan 

a. Apron 

Ketentuan memakai sebuah apron pelindung harus dibiasakan diluar baju kerja. Apron 
kulit dipakai untuk perlindungan dari rambatan panas nyala api        

b. Pakaian pelindung 

Dengan menggunakan pakaian pelindung yang dibuat dari kulit, maka pakaian biasa akan 
terhindar dari percikan api terutama pada waktu mengelas dan menempa. Lengan baju 
jangan digulung, sebab lengan baju akan melindungi tangan dari sinar api.            

8. Pelindung hidung dan mulut 

Ditempat- tempat tertentu dari bagian bengkel, udara sering dikotori terutama akibat kimiawi, 
akibat gas yang terjadi, akibat semprotan cairan, akibat debu dan partikel lainnya yang lebih 
kecil. Misalnya pengotoran pada pernafasan akibat debu kasar dari gerinda, kabut dari proses 
pengecatan, asap yang timbul ketika pahat sedang digerinda dan asap ketika mengelas adalah 
salah satu contoh pengotoran udara yang terjadi. Pemakaian alat pelindung pernafasan 
ditentukan oleh jenis bahaya pengotoran udara.        
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a. Penahan debu 

Penahan debu memberi perlindungan pernafasan dari debu, debu metalik yang kasar atau 
partikel lainnya yang bercampur dengan udara. Yakinlah bahwa pemakaian pelindung ini 
sudah rapat betul, sehingga udara yang dihirup melalui saringan (filter).         

b. Saringan Cartridge 

Pemakaian saringan cartridge bila jalannya pernafasan mendapat pengotoran dari embun 
cairan berracun yang berukuran 0,5 mikron. Saringan cartridge diberi tanda oleh pabrik 
guna menerangkan kegunaannya. Bila terasa pernafasan sangat sesak segera saringan 
diganti. 

Yakinlah bahwa melekatnya alat ini pada bagian kulit muka benar-benar melekat dengan 
baik. Agar tidak meragukan cobalah dengan melekatkan lembaran kertas atau ditutup 
telapak tangan pada lubang udara, kemudian dihirup. Jika penghirupan terasa sesak, 
bearti tidak ada kebocoran, ini menunjukkan perlekatan pada bagian kulit muka baik.                    
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9. Pakaian dan cara berpakaian 

Pada umumnya pakaian yang patut dipakai ketika bekerja adalah baju kerja yang dalam 
keadaan rapi dan baik. Bagian pakaian yang sobek dapat menyebabkan tersangkutnya pada 
bagian-bagian mesin yang bergerak. Menggunakan dasi samahalnya dengan menggunakan 
pakaian sobek yang dapat mengakibatkan tersangkutnya pada mesin yang berputar. Melipat 
lengan baju adalah salah satu cara menghindarkan tersangkutnya lengan baju atau lebih baik 
lengan baju dibuat pendek diatas siku.                               
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Soal : 

1. Kacamata pelindung mata dibedakan bermacam-macam, sebutkan ! 

2. Apakah perbedaan antara kacamata las asetilin dan kacamata las listrik ? 

3. Dibedakan menurut penggunaannya, terdapat berapa macam sarung tangan ? 

4. Dibedakan menurut tempat kerjanya, terdapat berapa macam sepatu kerja ? 

5. Sebutkan peralatan pelindung untuk seluruh anggota badan seorang pekerja !  

Jawaban :                                         
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