
PDSHE Dept. – CHR Division

Listrik bagi kehidupan sangatlah penting, karena dari listrik kita mendapatkan energi untuk penerangan, 

komunikasi, bekerja, dan sebagainya. Tapi listrik juga akan sangat mematikan jika terdapat kesalahan

karena ketidakpahaman mengenai bahaya listrik. Listrik seperti kita ketahui bersama adalah sesuatu

yang bisa menjadi kawan dan lawan, namun karena bentuk fisiknya yang tidak terlihat oleh mata kita, 

maka menyebabkan listrik adalah salah satu alat yang dapat mematikan apabila kita tidak sengaja

tersentuh langsung.

Peralatan listrik yang tidak aman dan instalasi listrik yang tidak baik dapat mengakibatkan kebakaran, 

dan menggunakan peralatan tersebut dapat mengakibatkan tersengat listrik (tersetrum) dan terjadi luka.

Panduan Pencegahan
Bahaya Listrik

Energi listrik jelas dibutuhkan pada saat ini, tetapi selain memberikan manfaat juga mempunyai 

potensi yang dapat membahayakan peralatan dan kita sendiri seperti :

Tersengat Listik (Tersetrum)
Jika seseorang terkena sengatan arus listrik, maka orang itu beresiko tidak

dapat ditolong lagi / meninggal.

BAHAYA – BAHAYA LISTRIK

Bahaya Kebakaran

Energi listrik dapat menimbulkan panas, dan apabila panas ini berlebihan 
mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak yang bahkan akan 
timbul api yang dapat menjadi kebakaran.

Bila terjadi kebakaran karena listrik, jangan pula mencoba memadamkan 
api dengan air. Karena air dapat menghantarkan listrik. Lakukan 

pemadaman listrik dipusatnya (di MCB kWh meter dan Sekering).

CARA AMAN PENGGUNAAN LISTRIK

11

22 Peralatan listrik harus diletakkan secara benar pada tempat yang 
kokoh agar tidak mudah goyah. Dalam penggunaan yang normal 

tidak boleh ada tanda-tanda alat listrik menjadi terlalu panas
(seperti berubah warna, hangus dan berubah bentuk), atau sulit

dihidupkan, bunyi yang terus menerus, atau terjadi getaran, retak
atau ada bagian yang terlepas. Jika keamanan dari peralatan listrik

meragukan, jangan digunakan.

Sebelum menggunakan, periksa peralatan listrik termasuk tusuk
kontak (steker) dan kabel listrik, apakah ada kerusakan atau sudah
usang, khususnya apabila sudah tidak digunakan dalam jangka

waktu lama. 
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CARA AMAN PENGGUNAAN LISTRIK

33

44

Hidupkan peralatan listrik hanya setelah benar-benar memasukan

kedalam kotak kontak (colokan listrik), dan mencabut peralatan
listrik hanya setelah mematikannya. Kalau hal ini tidak dilakukan
dapat berakibat bahaya yang ditimbulkan dari percikan bunga api. 

Cabut peralatan listrik pada tusuk kontaknya (steker) bukan 
dengan menarik kabel listriknya. Hal ini dapat merusakkan 
sambungannya dan dapat berbahaya

55

66

Jauhkan kabel listrik bersentuhan atau terlalu dekat dengan

benda/sumber panas (seperti kompor, pemanas atau api) 

Sebuah peralatan listrik yang memakai listrik besar (seperti AC, 
lemari pendingin, dispenser, kompor listrik, microwave, mesin
fotocopy, dll) harus memperoleh arus listrik hanya dari satu kotak

kontak (colokan listrik) saja dan tidak boleh ada peralatan listrik
lain yang memakai kotak kontak (colokan listrik) yang sama dan

tidak boleh dari multi kotak kontak dengan kabel gulung
pemanjang (kabel rol).

77 Untuk mencegah terjadinya bahaya listrik (tersetrum), hindari
menggunakan multi kotak kontak dengan kabel pemanjang di
tempat yang basah atau lembab (seperti toilet atau pantry). 
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Untuk keamanan, sebelum bepergian, peralatan listrik (selain dari
peralatan penting lainnya) harus dimatikan selama tidak digunakan.

Beberapa peralatan listrik mungkin memakan listrik beberapa kali 
lebih besar ketika mulai dihidupkan dibandingkan ketika telah

normal bekerja. Untuk itu, matikan peralatan-peralatan listrik
utama ketika terjadi mati listrik, sehingga apabila listrik menyala
kembali tidak terjadi kelebihan beban yang berakibat listrik mati

lagi.

CARA AMAN PENGGUNAAN LISTRIK

88 Hindari menyentuh semua peralatan listrik, kotak kontak (colokan
listrik) atau tombol listrik bila tangan sedang basah

99

Penggunaan kabel rol sebenarnya hanya diperuntukkan bagi
peralatan yang penggunaannya jauh dari kotak kontak dinding dan
penggunaannya tidak dalam waktu yang lama, Contoh

penggunaan dalam waktu yang tidak lama yaitu seperti projector, 
notebook, dan vacuum cleaner.

Satu hal lagi yaitu penggunaan kabel rol yang cukup lama (misal

sampai 5 jam atau lebih) dan beban peralatan tersebut lumayan
tinggi, sebaiknya kabel yang menggulung diurai semua dari
gulungan. Karena kabel yang menghantarkan arus cukup besar, 

dalam keadaan menggulung menimbulkan panas dan lama-
kelamaan isolasi kabel meleleh.

Jika perlu kabel rol lebih baik membuat sendiri. Pergunakan multi 
kotak kontak dan kabel yang memiliki kualitas baik dan sesuai

dengan daya alat yang dipakai (sebaiknya dibuat oleh teknisi
kelistrikan).

1010

1111
Pastikan penggunaan kabel listrik yang sesuai dengan

spesifikasinya. Penggunaan yang melebihi kemampuan dapat
merusak kabel yang berpotensi meleleh, terbakar atau korsleting.
Yakinkan isolasi kabel tidak terkelupas / pecah atau sambungan

terminal tidak kendur yang bisa berakibat terjadinya percikan
bunga api.

Dan setiap ada peralatan listrik yang kabel atau kotak kontak
(colokan listrik) ada tanda meleleh/ bekas terbakar, tidak boleh
dipergunakan dan harus diganti dengan yang baru.
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CARA AMAN PENGGUNAAN LISTRIK

Biasakan menggunakan material listrik, seperti kabel, kotak kontak (colokan listrik), tusuk kontak
(steker) yang telah terjamin kualitasnya dan berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) / LMK 
(Lembaga Masalah Kelistrikan) / SPLN (Standar PLN) / IEC (International Electrotechnical

Commision).

1212

GambarGambar 1. 1. ContohContoh KabelKabel RolRol yang yang 

memilikimemiliki logo SNIlogo SNI
GambarGambar 2. 2. ContohContoh TusukTusuk KontakKontak

((StekerSteker) yang ) yang memilikimemiliki logo SNIlogo SNI

Logo SNILogo SNI

GambarGambar 3. 3. ContohContoh KabelKabel yang yang 

memilikimemiliki logo SNI logo SNI dandan SPLNSPLN

Logo SNI Logo SNI dandan SPLNSPLN
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GambarGambar 4. 4. ContohContoh LetakLetak SNI SNI padapada

PeralatanPeralatan ListrikListrik
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PENGGUNAAN STEKER ADAPTOR DAN MULTI 
KOTAK KONTAK DENGAN KABEL PEMANJANG

a. Pastikan membeli dan menggunakan steker adaptor dan multi kotak kontak dengan kabel
pemanjang yang memenuhi syarat-syarat keamanan

b. Lubang kotak kontak (colokan listrik) sebaiknya dilengkapi dengan penyekat lubang pengaman

c. Sebaiknya gunakan kotak kontak dengan pengaman sekering dan switch (saklar) 

Kotak kontak dengan

pengaman sekering dan

switch (saklar)
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e.  Satu lagi yang tidak dianjurkan untuk digunakan yaitu alat yang biasa disebut steker T. Sebaiknya
jangan digunakan karena alat tersebut rentan rusak, kendor dan panas serta tidak untuk
dipergunakan untuk waktu yang lama.

d. Jangan membeli atau menggunakan steker adaptor atau multi kotak kontak dengan kabel
pemanjang yang lubang kotak kontaknya tidak lazim digunakan. Tiap kotak kontak hanya boleh

dimasukan oleh satu jenis tusuk kontak (steker) saja.
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g. Jangan masukkan tusuk kontak (steker) berkaki 2 ke dalam steker adaptor atau kotak kontak

berlubang 3 secara paksa.

h. Hentikan menggunakan steker adaptor atau multi soket dengan kabel pemanjang bila sulit
dimasukan, dan pastikan tusuk kontak (steker) bisa dengan rapat masuk ke kotak kontak dan tidak
kendor (termasuk konektor dan sambungan kabel). Kalau sudah kendor jangan digunakan apalagi

diganjal, sangat berbahaya.  

i. Jangan menggantungkan multi kotak kontak dengan kabel pemanjang pada kabelnya. Hal ini

dapat merusak sambungan kabelnya dan dapat berbahaya.
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f.  Untuk menghindari arus listrik ”kelebihan beban dan terbakar”, tidak boleh lebih dari satu multi 
kotak kontak dengan kabel pemanjang yang dicolokan ke dalam satu kotak kontak listrik dinding. 
Tidak boleh ada steker adaptor/steker T yang dicolokkan ke dalam multi kotak kontak dengan

kabel pemanjang atau sebaliknya.
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