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MENGGUNAKAN KOMPUTER DENGAN PROSEDUR YANG BENAR 

Prosedur penggunaan komputer dengan benar, yaitu sebagai berikut : 

1. gunakan penstabil tegangan (stabilizer) untuk mengurangi akibat buruk dari 
tegangan listrik yang turun naik. 

2. tata letak pemasangan kabel harus diperhatikan agar tidak semrawut 
3. untuk menyalakan komputer, tekan tombol ON. 
4. apabila anda menggunakan sistem operasi windows, masukkan username beserta 

password-nya. Akhiri dengan menekan tombol enter atau klik OK. Password ibarat 
kunci. Jika anda kehilangan kunci rumah, anda tidak akan dapat masuk ke dalam 
rumah. Demikian juga dengan password. Jika anda lupa password komputer anda, 
anda tidak akan dapat menggunakannya. 

 



1. Jika kunci dapat dibuat duplikatnya, tidak demikian dengan password. Meskipun 
demikian, orang yang iseng mengutak-atik komputer, dapat dengan mudah menduga 
suatu password. Oleh karena itu, pemilihan password harus memperhatikan hal-hal 
berikut : 

5. gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, karakter, dan numerik. 
6. Jangan memakai password tanggal lahir, tempat lahir, nama teman dekat, nama 

saudara anda karena nama-nama tersebut mudah sekali diduga oleh orang yang akan 
membongkar password komputer anda. 

7. Sebaiknya, password tidak sama untuk semua dokumen atau keperluan lainnya. 
8. Ubah password secara berkala dan jangan menyimpan salinan password di 

sembarang tempat 
9. setelah berada di desktop, anda siap menggunakan program aplikasi perangkatlunak 

(software), misalnya : Ms Word, Ms Excel, atau permainan (games). 

 

Berinteraksi dengan layar komputer dalam waktu lama mengakibatkan mata teregang dan 
kering. Beberapa tips yang berkaitan dengan layar televisi dapat digunakan saat 
menggunakan komputer. 

1. Jika sudah terlalu lama, sebaiknya berhenti dulu beberapa saat untuk 
mengistirahatkan mata. Selain itu, sering berkedip juga disarankan untuk 
menghindari mata kering. 

2. Jika ada agangguan penglihatan saat menggunakan komputer, sebaiknya 
berkonsultasi dengan dokter ahli mata. 

3. Jarak antara layar monitor dengan mata sekitar 30-40 cm dengan posisi bagian atas 
layar sesuai degan ketinggian bola mata atau sedikit di bawah batas mata. 

4. Pastikan monitor yang Anda gunakan dapat diatur kemiringannya agar mudah 
menyesuaikan dengan posisi mata. Jika memiliki dana, sebaiknya menggunakan 
monitor LCD karena radiasinya lebih rendah dibanding dengan monitor CRT. 

5. Gunakan screen protector di layar komputer untuk mengurangi pancaran radiasi. 
6. Jika mengalami gangguan penglihatan, baik rabun jauh atau dekat, gunakan 

kacamata untuk memastikan bahwa bayangan tepat jatuh di retina. 

 

  



POSISI DUDUK YANG BENAR SAAT MENGGUNAKAN KOMPUTER 

 

Bekerja di kantor dan seringkali pulang ke rumah dengan kondisi badan dan lengan 
pegal-pegal? Hal ini bisa disebabkan oleh posisi tubuh yang tidak benar. Posisi tubuh yang 
tidak benar bisa mengundang berbagai masalah kesehatan termasuk sakit punggung. Untuk 
menghindari masalah tersebut, Anda bisa mengubah posisi duduk serta menyesuaikan kursi 
dan meja kerja Anda. Berikut beberapa cara sederhana yang bisa menjadi panduan Anda. 

 

Dukung punggung Anda 

Anda bisa mengurangi ketegangan punggung dengan menggunakan kursi yang bisa 
disesuaikan. Pilihlah kursi yang mudah disesuaikan sehingga Anda bisa mengubah 
ketinggian, posisi punggung serta kemiringannya. Selanjutnya, sejajarkan posisi lutut Anda 
dengan pinggul. Anda bisa menyejajarkan posisi ini dengan bantuan tatakan kaki, atau 
memilih kursi yang dilengkapi dengan tatakan kaki. Jika kursi Anda tidak dilengkapi 
dengan tatakan kaki, paling tidak letakkan sesuatu di bawah kaki yang bisa meluruskan 
posisi lutut dan pinggul. 

Sesuaikan kursi Anda 

Perhatikan berbagai penyesuain yang memungkinkan dari kursi Anda. Jika 
seseorang telah menggunakan kursi Anda, Anda mungkin perlu menyesuaikan kembali. 
Jika masih kurang nyaman, cobalah jenis kursi lainnya. 

Istirahatkan kaki di lantai 

Kaki Anda sebaiknya diletakkan datar di lantai. Jika tidak, Anda mungkin bisa 
menggunakan tatakan kaki sehingga Anda bisa menyesuaikan ketinggian hingga level yang 
nyaman menurut Anda. Jangan silangkan kaki Anda. Hal ini bisa mengganggu sistem 
peredaran darah dan menyebabkan masalah pinggang. 

Layar komputer sejajar dengan mata 

Posisikan layar monitor Anda dengan jarak sekitar 12-30 inci (30-75 cm) dari mata. 
Atau, Anda bisa mengukurnya dengan menempatkan monitor sejauh satu lengan dengan 
puncak layar sejajar dengan mata. Agar bisa mengatur seperti ini, komputer Anda harus 
dilengkapi dengan stand (kaki monitor). 

Hindari refleksi dari layar monitor 

Sebisa mungkin, layar komputer Anda sebaiknya bebas dari cahaya silau. Jika ada 
kilauan cahaya di monitor Anda, tempatkan kaca di depannya untuk mencaritahu sumber 
penyebabnya. Posisikan monitor sedemikian rupa agar terhindar dari refleksi cahaya lampu 
yang berlebihan dan cahaya matahari. Jika perlu, gunakan tirai di jendela dan gantilah 
lampu di langit-langit dengan lampu meja. Sesuaikan juga keterangan dan kontras layar. 
Hal ini bisa menghasilkan perbedaan yang sangat berarti. 



Letakkan benda di tempat yang mudah dijangkau 

Letakkan benda-benad yang sering Anda gunakan di tempat yang mudah dijangkau, 
misalnya telepon atau stapler. Hindari peregangan dan membengkok-bengkokkan badan 
secara berulang-ulang hanya untuk menjangkau benda-benda yang jauh dari posisi duduk 
Anda. 

Hindari peregangan akibat telepon 

Jika Anda harus bekerja dengan menggunakan telepon secara berulang-ulang, 
sebaiknya cobalah menggunakan headset. Berulang-ulang menimang telepon di antara 
kuping dan bahu bisa menegangkan otot-otot leher Anda. 

Hindari sakit di pergelangan 

Saat menggunakan keyboard, sebaiknya posisi pergelangan tangan Anda harus lurus. 
Jagalah agar siku tetap tegak lurus di bawah bahu dan tepat berada di samping tubuh. 
Tempatkan dan gunakan mouse sedekat mungkin dengan Anda. Menggunakan mouse mat 
yang dilengkapi dengan tatakan tangan bisa menjaga agar pergelangan tangan tetap lurus. 


