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llatar Belakang 

Perkakcs tangan (hand :ools) baik yang manua! lnaupun yang digerakkan dengan 
'tenaga. listrik. angin bertekanan (pneumatic) dan minyak bertekanan (hydraulic) adalah 
me~pakan'sarana pentingdalam rnenyelesaikan sua!u pekerjaan. 
Dalam penggunanan pekakas tangao mempunyai potensi yang dapat 'membahayakan. 
Oieh kareana itu diperlukan suatu standar tentang pengamanan fisik, penggunaan, dan 
pemeliharaan perkakas tangan sehingga aman dipakai. 
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DAFTAR I SI 

Halaman 

LATAFI BELA&NG 

1. RUANG UNGKUP 1 dari 2 

2. OEFlNlSJ 1 dari 2 

3. ALAT PEUNDUNG DlRl 1 dari 2 

4. PETUNJUK UMUM 1 dari 2 

5. PETUNJUK KHUSUS 2 dari 2 



CARA ?EMAKAIAN PERKAKAS TANGAN DENGAN AMAN 

1. RUANG ~ N G K u ?  

Sliindar ini meliputi delinisi, alat pclindung dirl, petunjuk umum dan petunjuk khusus 
IJenggunaan dengan kelengkapan perkakas tangail. 

2. DEFIN!SI 

Perkakas tangan adalah alat bantu ke ja, untuk menyelesaikan suatu pekcrjaan, baik 
y n g  manual maupun yang digerakkan tenaga listrik, angin atau minyak (powered 
tods) yang dalarn pemakalannya dengan mudah dibawa. 

3. ALAT PEUNDUNG DlRl 

Alat pellndung dki yang dlgunakan sekurang-kurangnya terdirl atas sepatu pengarnan. 
topi pengarnzn, sarung tangan, kacamata pengaman, serta baju kerja. 
Khusus pelindung muka (masker) dan peiindung tellnga disesuaikan dengan jenis 
pekcrjaan dan perkakas tangan yang dipakal. 

4. PETLi:!JUK UMUM 

-Dilarang memakai pcrkakns tangan yang sudah rusak atau tidak berfungsl 
dengan baik. Perkakas yang demikian harus diperbaiki atau diamankan. 

- Pergunakan perkakas tangan sesuai dengan fungsinya 

- Didalam bekerja perhatikan keadaan sekel~ling sehingga perkakas tangan yang 
sedang dipakai tidak membahayakan orang lain. 

- Bila bekerja diketinggian maka ketika sedang membawa atau ketika sedang 
bekerja dcnpn per!<akas tlngan supaya mcngamankan perkakas tangan tcrsebut 
dari kernungklnan terjatuh 

- Berat perkakas tangan tidak boleh lebih dari 7 Kg. 
Bila beratnya melebihi 7 Kg maka harus dilengkapi dengan sabuk penyandang. 

- Perkakas tangan yang mempunyai bagian-bagian yang tajam atau berputar sedapat 
mungkin dipasang pelindung atdu peng- gunaannya dengan cara yang anian 

1 dari 2 



5. PETUNJUKKHUSUS 

5.1 Perkakas Tangan Bertenaga Listrik 

- ~ a & s  diiindungi dengan sistem isoiasi rangkap ( double insulalion ) s!au di-ngar. 
cara dihubungtanahkan. 

- Hams dilengkapi dengan stop kontak (switch). 

- Kabel perkakas iangan iistrik hams ber!solasi rangksp dan sangat lentur serta 
dUengkapi dengan tusuk kontak. 

- H ~ N S  dilengkapi dengan label yarlg memuat : day, tegangan dan arus nominal. 

- Putaran motor iistrik haws searah dengan putaran jamm jam. 

5.2 Perkakas Tangan Bertenaga Angin 

- Penghubung antara seiang angin dan perkakas tangan haws bewlir dan cukup 
kuat. - Selang angin hams kuat dan ientur. 

- Pegangan perkakas (hand grip) tklak terlalu kecl dan licin serta panjangnya minimal - .  
12 cm - BNa energi perkakas tangan cukup besar sehlngga momen puntir sangat kuat maka 
perkakas tangan hams dlengkapi dengan pegangan tambahan serta 
perlengkapan slip-kopllng. - Tombd untuk mengaktifkan angin pada perkakas tangan harus model tekan 
(push to-stad action) atau model genggam (spade type actbator). 

5.3Perkakas Tangan Bertenaga Minyak 

- Selang rninyak hams kuat dan tidak mudah bocor. - Pegangan perkakas (hand grip) tidak terlalu kecl dan licin serla panjangnya minimal - - 

12 cm. - Bla energi perkakas tangan cukup besar sehingga momen puntir sangat kuat maka 
perkakas tangan harus dlengkapl dengan pegangan tambahan serta 
perlengkapan slip-kopling. 


