
Alat Pelindung Diri



LATAR BELAKANG

Kecelakaan Kerja
Kejadian tidak terduga 
dan tidak diharapkan

Kerugian material dan 
penderitaan 

(ringan - berat)

APD



Definisi

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan kelengkapan yang
wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko
kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan
orang di sekelilingnya



Dasar Hukum

 Undang-undang No. 1 tahun 1970.

Pasal 3 ayat (1) butir f: Memberikan Alat-alat Perlindungan Diri
pada para pekerja.

Pasal 9 ayat (1) butir c: Pengurus diwajibkan menunjukkan dan
menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi TK
yang bersangkutan .

Pasal 12 butir b: Dengan peraturan perundangan diatur
kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang
diwajibkan.

Pasal 14 butir c: Pengurus diwajibkan menyediakan secara
cuma-cuma APD yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain
yang memasuki tempat kerja.



Syarat-syarat APD

Enak dipakai.

Tidak mengganggu kerja.

Memberikan perlindungan efektif sesuai 
dengan jenis bahaya di tempat kerja.



Kelemahan APD
• Kemampuan perlindungan yang kurang

sempurna

– Tidak tepat

– Salah cara penggunaan

– Kualitas APD

• Sering APD tidak dipakai karena kurang

nyaman.

• Mengganggu penampilan

• dll



Program APD
Kebijakan dan komitmen

Identifikasi & evaluasi potensi bahaya

Diklat APD

Pemilihan yang tepat & kesesuaian

Penggunaan

Pemeliharaan (cleaning, sanitizing, maintenance, storage)

Surveilans Kesehatan TK

Sangsi dan penghargaan

Evaluasi



JENIS APD
1. Kaca Mata pengaman  pelindung mata 

ketika bekerja (contoh : mengelas)

Klasifikasi Tipe Simbol

Tipe
Kacamata

Tipe Lensa Tunggal HA-1

Tipe Lensa Ganda HA-2

Tipe Depan
Tipe Lensa Tunggal HB-1

Tipe Lensa Ganda HB-2

Tipe Goggle
Tipe Lensa Tunggal HC-1

Tipe Lensa Ganda HC-2



2. Penutup Telinga (ear plug/ ear muff)  pelindung telinga 
pada saat bekerja di tempat yang bising

3. Safety helmet  pelindung kepala dari benda yang bisa 
mengenai kepala secara langsung

 Helm pelindung

 Helm pelindung anti setrum

 Bump caps



4. Tali Keselamatan (safety belt)  Berguna untuk
melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh, 
biasanya digunakan pada pekerjaan
konstruksi dan memanjat serta tempat
tertutup atau boiler.

Harus dapat menahan beban minimal sebesar 80 Kg.



5. Sepatu Pelindung (safety shoes)

• Pada industri ringan/ tempat kerja biasa

Cukup dengan sepatu yang baik

• Sepatu pelindung

Dapat terbuat dari kulit, karet, sintetik atau plastik

• Untuk mencegah tergelincir

Dipakai sol anti slip 

• Untuk mencegah tusukan

Dipakai sol dari logam

• Terhadap bahaya listrik

Sepatu seluruhnya harus dijahit

atau direkat tak boleh

memakai paku.



6. Sarung tangan (gloves)
• Material yang digunakan tergantung dari jenis pekerjaan yang akan

dilakukan.

– Untuk pekerjaan ringan maka digunakan katun / kanvas.

– Untuk pekerjaan memotong maka digunakan kulit yang diperkuat

dengan metal / plastik misal neoprene, latex, and nitrile.

• Untuk pekerjaan yang membutuhkan perlindungan dari panas/suhu

yang ekstrim maka dibutuhkan “hand leathers and arm protector”. 

• Meskipun sarung tangan tersebut sedikit berat / kurang fleksibel

namun tetap nyaman dipakai.  

• Tapi dipergunakan pada temperatur/suhu tidak boleh lebih dari 150 ºF 

(65 ºC).



Pemakaian dan Pemeliharaan Alat Pelindung Pernapasan 

7. Masker (Respirator) berfungsi sebagai penyaring udara yang 
dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk 
(berdebu, beracun)

• Disetujui Oleh Medis

• Pengecekan Ukuran

• Inspeksi sebelum digunakan

• Cek seal

• Dibersihkan secara teratur

• Disimpan dengan baik

dan benar



8. Pelindung Wajah (Face shield)  pelindung wajah dari 
percikan benda asing saat bekerja

9. Jas Hujan (Rain coat) melindungi dari percikan air 
saat bekerja (pada saat hujan, mencuci alat)



Manfaat APD bagi Tenaga Kerja

bekerja dengan perasaan lebih aman untuk terhindar dari 
bahaya- bahaya kerja

Dapat mencegah kecelakaan akibat kerja beresiko

Tenaga kerja dapat memperoleh derajat kesehatan 
yang sesuai hak dan martabatnya

Tenaga kerja bekerja dengan produktif sehingga 
meningkatkan hasil produksi/ prakteknya



Manfaat APD bagi perusahaan

Meningkatkan produksi perusahaan dan 
efisiensi optimal

Menghindari hilangnya jam kerja akibat 
absensi tenaga kerja

Penghematan biaya (ongkos pengobatan 
serta pemeliharaan kesehatan TK

Penatalaksanaan penggunaan APD




