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KATA PENGANTAR 
 
 

Kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam meningkatkan 

mutu SMK akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan pada 

berbagai komponen pendidikan. Bagian komponen pendidikan yang 

dikembangkan saat ini diantaranya adalah kurikulum. 

Kurikulum SMK edisi 1999 telah disempurnakan menjadi kurikulum SMK 

edisi 2004 yang mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang 

berbasiskan kompetensi. Pada kurikulum tersebut pada setiap satu kompetensi 

menjadi satu mata diklat, sehingga untuk menunjang pembelajarannya setiap 

satu kompetensi memerlukan minimal satu modul. Untuk mewujudkan 

pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berbasiskan 

kompetensi, pengadaan modul sangat dirasakan sebagai kebutuhan yang 

mendesak. 

Modul Pelaksanaan Operasi Penanganan Secara Manual ini disusun untuk 

tingkat I yang diharapkan dapat memudahkan peserta diklat dalam menguasai 

kompetensi yang  dipelajarinya. Kegiatan belajar mengajar yang dilengkapi 

dengan modul akan memotivasi peserta diklat belajar secara dinamis dan 

mandiri. 
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Kode Kompetensi 
Sertifikat  

Kompetensi 
Level 

Kualifikasi 
Jenjang 

Pendidikan 

OPKR-10-001B Pelaksanaan 
pemeliharaan/servis 
komponen 

OPKR-10-002B Pemasangan sistem hidrolik 
OPKR-10-003B Pemeliharaan / service sistem 

hidrolik 
OPKR-10-005B Pemeliharaan / service dan 

perbaikan kompresor udara 
dan komponen - komponennya 

OPKR-10-006B Melaksanakan prosedur 
pengelasan, pematrian, 
pemotongan dengan panas 
dan pemanasan 

OPKR-10-009B Pembacaan dan pemahaman 
gambar teknik 

OPKR-10-010B Penggunaan dan 
pemeliharaan alat ukur 

OPKR-10-016B Mengikuti prosedur kesehatan 
dan keselamatan kerja 

OPKR-10-017B Penggunaan dan 
pemeliharaan peralatan dan 
perlengkapan tempat kerja 

OPKR-10-19B Pelaksanaan operasi 
penanganan secara manual 

OPKR-40-017B Melepas, memasang dan 
menyetel roda 

OPKR-40-019B Pembongkaran, perbaikan dan 
pemasangan ban luar dan ban 
dalam 

OPKR-50-001B Pengujian, pemeliharaan / 
servis dan penggantian baterai 

OPKR-10-018B Konstribusi komunikasi di 
tempat kerja 

OPKR-20-010B Pemeliharaan / servis sistem 
pendingin dan komponen – 
komponennya 

OPKR-20-011B Perbaikan sistem pendingin 
dan komponen – 
komponennya 

OPKR-20-014B Pemeliharaan / servis sistem 
bahan bakar bensin 

OPKR-20-017B Pemeliharaan / servis sistem 
injeksi bahan bakar diesel 

OPKR-30-001B Pemeliharaan / servis unit 
kopling dan komponen- 
komponen serta sistem 
pengoperasiannya 

 Teknisi Yunior  SMK 
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Sertifikat 
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Level 

Kualifikasi 
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Pendidikan 

OPKR-30-002B Perbaikan kopling dan 
komponen – komponenya 

OPKR-30-004B Pemeliharaan / servis 
transmisi manual 

OPKR-30-013B Pemeliharaan / servis poros 
penggerak roda 

OPKR-40-001B Perakitan dan pemasangan 
sistem rem dan komponen – 
komponenya 

OPKR-40-002B Pemeliharaan / servis sistem 
rem 
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kelistrikan dan komponennya 

OPKR-50-011B Perbaikan sistem pengapian 
OPKR-50-019B Memelihara atau servis sistem 

AC (Air Conditioner) 
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GLOSARIUM 

 

Bottle jack   

Dongkrak yang berbentuk seperti botol. 

 

Crocodile jack   

Dongkrak buaya. 

Elemen Kompetensi 

Elemen atau sub kompetensi adalah keterampilan-keterampilan yang 

membangun  sebuah unit kompetensi. 

 

Gasoline   

Bensin. 

Guru/pembimbing 

Orang yang memberikan pelatihan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam 

kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

 

Hook   

Cantelan / pengait. 

Kompeten 

Mampu melakukan pekerjaan dan memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap 

yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu secara efektif dan efisien 

di tempat kerja serta seuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Kriteria Unjuk Kerja 

Patokan-patokan yang digunakan untuk mengukur apakah seseorang sudah 

mencapai suatu kompetensi pada unit kompetensi tertentu. 
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LPG  

Liquified Petroleum Gas. 

Petroleum   

Bahan Bakar ( Minyak Tanah ). 

Penilaian 

Proses formal yang memastikan peserta pendidikan dan pelatihan memenuhi 

standar-standar yang dibutuhkan oleh standar kompetensi industri, proses 

penilaian ini dilakukan oleh seorang penilai yang memenuhi persyaratan (cakap 

dan berkualitas) dalam kerangka yang telah disepakatai secara formal. 

Penilai 

Seseorang yang telah diakui/ditunjuk oleh pihak yang berkompeten untuk 

melakukan kegiatan penilaian/pengujian kepada peserta pendidikan dan pelatihan 

untuk suatu area tertentu. 

Pendidikan dan Pelatihan 

Kegiatan belajar yang menyajikan pmbelajaran keterampilan, pengetahuan dan 

sikap secara simultan, terstruktur dan terarah pada tujuan tertentu. 

Pelatihan Berdasarkan Kompetensi 

Pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam penguasaan 

suatu area kompetensi/keahlian secara teratur dan mengacu pada standar yang 

ditetapkan. 

Penilaian 

Kegiatan pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan pendidikan dan pelatihan 

dengan menggunakan alat pembanding (standar-standar) yang telah ditetapkan. 

Penilaian Formatif 

Kegiatan penilaian berskala kecil yang dilakukan selama kegiatan pendidikan dan 

pelatihan untuk membantu memastikan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai 

dengan rencana pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada peserta 

pendidikan dan pelatihan tentang kemajuan belajar yang mereka capai. 
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Penilaian Sumatif 

Kegiatan penilaian yang dilakukan setelah kegiatan pendidikan dan pelatihan 

dalam satu unit kompetensi telah diselesaikan yang bertujuan untuk memastikan 

apakah peserta pendidikan dan pelatihan sudah mencapai kriteria unjuk kerja 

dalam satu unit kompetensi tertentu. 

 

Safety stand   

Alat penyangga mobil setelah diangkat dengan dongkrak. 

 

Scissor jack   

Dongkrak gunting. 

 

Sling   

Tali pengangkat yang umumnya terbuat dari bahan baja. 

Siswa/peserta pendidikan dan pelatihan   

Orang yang menerima/mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

 

Tripod   

Tumpuan yang mempunyai kaki-kaki sebanyak tiga buah. 

 

Tripple lift jack   

Dongkrak tiga tingkat. 

Unit Kompetensi 

Satu unit keterampilan tertentu yang membangun sebuah kompetensi. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi  

Unit kompetensi ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta diklat 

menjadi pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

melakukan dalam pelaksanaan operasi penanganan secara manual 

dengan kondisi pembelajaran sebagai berikut : 

- Memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan tentang 

operasi penanganan  secara manual. 

- Sasarannya adalah segala macam pekerjaan yang menggunakan 

proses pelaksanaan operasi penanganan secara manual yang ada 

di industri maupun dibengkel-bengkel kerja. 

- Penekanan pembelajaran dari unit ini adalah hal-hal paraktik 

maupun teori tentang pelaksanaan operasi penanganan secara 

manual. 

- Pelatihan dapat dilaksanakan di bengkel pelatihan atau di industri 

yang relevan dengan persyaratan. 

- Tersedia bengkel kerja dengan kelengkapan peralatan yang cukup 

memadai. 

- Tersedia sumber-sumber belajar dan media pembelajaran. 

- Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang selalu 

diperhatikan. 

- Penggunaan alat-alat yang sesuai dengan fungsi dan 

kegunaannya. 

- Bekerja berdasarkan prosedur operasi standar. 

- Lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan sirkulasi tata 

udara yang memadai. 

 

B. Prasyarat 

Kemampuan   awal   yang  harus  dimiliki  oleh  peserta  diklat  yang  

akan  mempelajari modul ini adalah telah menguasai dan lulus pada 

pembelajaran mengikuti prosedur kesehatan dan  keselamatan  kerja. 
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C. Petunjuk Penggunaan Modul 

 

1. Tahapan belajar  

Pada bagian ini, peserta diklat akan menemukan  instruksi yang 

akan membimbing dalam pencapaian pengetahuan, keterampilan untuk 

mencapai kompetensi. Bagian ini sangat penting bagi peserta diklat. 

Setiap peserta diklat harus  melengkapi setiap Tahap Belajar (sesuai 

urutan) sehingga  akan mencapai kompetensi. Ingat: tanggung jawab 

untuk proses belajar ada pada diri  dan usaha  dalam penyelesaian 

tahapan belajar akan dihargai melalui kemampuan peserta diklat untuk 

mencapai kompetensi. Aspek kritis yang diidentifikasi dalam Tahapan 

Belajar merupakan bagian penting yang harus difokuskan pada proses 

belajar. 

 

2. Cek kemampuan   

Pada bagian ini, tahapan belajar diperluas agar dapat 

mengidentifikasi tahapan/langkah nyata yang diperlukan untuk 

menampilkan tugas mulai dari awal sampai selesai. Tahapan ini 

disusun dalam urutan unjuk kerja. 

Sebelum dinilai peserta diklat menggunakan bagian ini sebagai 

pemeriksaan sendiri untuk memastikan bahwa peserta diklat dapat 

menampilkan secara berurutan seluruh tahapan yang membangun 

tahapan belajar. 

3. Aspek penting  – keselamatan/tingkah laku  

Pada bagian ini, aspek penting mengenai keselamatan, 

pemeliharaan dan tingkah laku diidentifikasi dan dibuat daftarnya. 

Setiap peserta diklat akan menggunakan daftar ini untuk mengecek 

apakah  dapat mencapai standar unjuk kerja yang sangat baik pada 

pekerjaan.  

Agar dapat mencapai level ini, peserta diklat perlu bertanggung 

jawab untuk melakukan pembelajaran yang efisien dan efektif serta 

memiliki sikap yang benar dalam bekerja. 
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Guru/pembimbing juga akan menggunakan daftar cek ini untuk 

menilai sikap setiap peserta diklat, berdasarkan tingkah laku dan 

demonstrasi hal-hal yang telah diidentifikasi pada daftar cek, akan 

mengamati tingkah laku  atau dalam beberapa kasus mungkin akan 

mendiskusikan aspek kritis tertentu. Hal ini merupakan bagian yang 

penting dari keseluruhan penilaian. 

 

4. Bagaimana Peserta Diklat Akan Dinilai 

Dalam sistem berdasarkan kompetensi, Penilai akan 

mengumpulkan bukti dan membuat pertimbangan mengenai 

pengetahuan, pemahaman dan unjuk kerja tugas -tugas  dan sikap 

peserta diklat terhadap pekerjaan. Peserta diklat akan dinilai untuk 

menentukan apakah  telah mencapai kompetensi sesuai dengan 

standar yang dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja.   

Pada Pelatihan Berdasarkan Kompetensi, pendekatan yang banyak 

digunakan untuk penilaian adalah ‘Penilaian Acuan Patokan/Criterion-

Referenced Assessment’.  Pendekatan ini mengukur unjuk kerja  

terhadap sejumlah standar. Standar yang digunakan dijelaskan dalam 

kriteria unjuk kerja.   

Penilaian dapat dilaksanakan dengan tujuan sebagai bantuan dan 

dukungan belajar, tipe penilaian ini adalah formatif dan merupakan 

proses yang sedang berjalan. 

Penilaian dapat juga dilaksanakan untuk menentukan apakah 

peserta diklat telah mencapai hasil program belajar (contohnya 

pencapaian kompetensi dalam Unit), tipe penilaian ini adalah sumatif  

dan merupakan penilaian akhir.  

Penilaian mungkin dilaksanakan di industri (di tempat kerja) atau di 

lembaga pelatihan (di luar tempat kerja). Kapanpun memungkinkan, 

sebaiknya penilaian dilaksanakan di tempat kerja sehingga 

guru/pembimbing dapat mengamati peserta diklat melakukan kegiatan 

normal di tempat kerja. 
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5. Tipe penilaian  

a. Tes tertulis 

Tes tertulis akan menilai pengetahuan peserta diklat dan 

pemahaman konsep dan prinsip yang merupakan dasar unjuk-kerja 

tugas-tugas peserta diklat. Tes tertulis biasanya berupa seri 

Pertanyaan Pilihan Ganda atau beberapa bentuk tes tertulis objektif 

lainnya, yaitu tes dimana setiap pertanyaan memiliki satu jawaban 

benar. 

 

b. Tes unjuk  kerja 

Tes unjuk kerja akan menilai kompetensi peserta diklat dalam 

menampilkan tugas-tugas elemen terhadap standar yang dijelaskan 

dalam kriteria unjuk kerja. Maka, setiap peserta diklat akan 

menerapkan pengetahuan dan pemahaman  terhadap unjuk kerja 

tugas-tugas.  

Guru/pembimbing biasanya menggunakan daftar cek analisis 

elemen sebagai pedoman untuk menentukan kompetensi peserta 

diklat dan akan memberikan umpan balik mengenai unjuk kerja dan 

jika perlu, merencanakan pelatihan lanjutan jika  belum mencapai 

kompetensi pada usaha/kesempatan pertama. 

 

6.   Strategi belajar yang disarankan  

Belajar dalam sistem berdasarkan kompetensi berbeda dengan 

yang  ‘diajarkan’ di kelas oleh guru. Pada sistem ini, peserta diklat 

akan bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar  sendiri. Artinya 

bahwa setiap peserta diklat perlu merencanakan belajar sendiri 

dengan guru/pembimbing dan kemudian melaksanakannya dengan 

sungguh-sungguh sesuai dengan rencana yang telah dibuat.  

Proses yang disarankan untuk belajar:  

- Baca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap 

tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum 

mengenai isi proses belajar yang telah direncanakan. 

- Buat catatan terhadap apa yang telah dibaca. 
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- Pikirkanlah bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh 

berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang 

telah dimiliki. 

- Rencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan.   

- Coba kerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktik yang 

terdapat pada tahap belajar.  

- Merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat  

menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.   

- Mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh 

guru/pembimbing,  orang yang telah berpengalaman lainnya 

atau rekan sesama siswa yang telah memiliki kemampuan 

yang lengkap tentang kompetensi yang sedang dipelajari.  

- Ajukan pertanyaan kepada guru/pembimbing  tentang konsep 

sulit yang  ditemukan.  

- Menerapkan praktik kerja yang aman. 

- Mengamati indikator kemajuan personal melalui kegiatan 

praktik. 

- Mempraktikkan keterampilan baru yang telah diperoleh. 

- Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar. 

 

Jika ada sesuatu yang tidak dimengerti pada pedoman belajar, 

tanyakan pada guru/pembimbing untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan.  

Pusatkan pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru.  

 

7. Metode penyampaian  

Terdapat tiga prinsip metode penyampaian yang dapat digunakan 

dan hal tersebut dijelaskan di bawah ini. Dalam beberapa kasus, 

kombinasi metode mungkin sesuai. Pedoman belajar ini telah 

didesain sebagai sumber belajar utama dalam ketiga situasi. 
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a. Belajar bebas  

Belajar bebas membolehkan peserta diklat untuk belajar secara 

individu, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. 

Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, setiap 

peserta diklat disarankan untuk menemui guru/pembimbing setiap 

saat untuk mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan 

belajar. 

b. Belajar berkelompok  

Belajar berkelompok memungkinkan peserta diklat untuk datang 

bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam  belajar 

berkelompok.   Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai 

dengan kecepatan belajar masing-masing, belajar berkelompok 

memberikan interaksi antara peserta, guru/pembimbing dan 

pakar/ahli dari tempat kerja. 

c. Belajar terstruktur 

Belajar terstruktur meliputi  pertemuan kelas secara formal yang 

dilaksanakan oleh guru/pembimbing atau ahli lainnya.  Pada 

kegiatan belajar terstruktur  umumnya mencakup topik-topik 

tertentu. 

8. Orang yang dapat membantu Anda dalam pencapaian Unit   

Standar Kompetensi ini 

Siswa akan dipertemukan dengan seseorang yang dapat 

membantu dalam proses belajar termasuk guru/pembimbing dan 

teman belajar. 

a. Guru/Pembimbing 

Guru/pembimbing adalah orang yang telah berpengalaman 

dalam  kompetensi tertentu.  Peran guru/pembimbing dalam  

pembelajaran  adalah : 

?? Membantu peserta diklat untuk merencanakan proses 

kegiatan belajar. 

?? Membimbing peserta diklat melalui tugas -tugas pelatihan 

yang dijelaskan dalam tahap kegiatan belajar. 
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?? Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan 

praktik baru dan menjawab pertanyaan  mengenai proses 

belajar setiap peserta diklat.  

?? Membantu peserta diklat untuk menentukan dan 

mengakses sumber tambahan lain yang  perlukan untuk 

kegiatan belajar.  

?? Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika 

diperlukan. 

?? Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat 

kerja untuk membantu jika diperlukan. 

?? Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan 

perangkatnya. 

?? Melaksanakan penilaian terhadap penguasaan kompetensi 

setiap peserta diklat. 

?? Menjelaskan tentang sikap, pengetahuan dan keterampilan 

dari satu kompetensi yang perlu untuk diperbaiki dan 

merundingkan rencana kegiatan belajar peserta diklat 

selanjutnya. 

?? Mencatat pencapaian kemajuan belajar peserta diklat. 

 

b. Teman belajar/sesama peserta diklat 

Teman belajar/sesama peserta diklat  juga merupakan sumber 

dukungan dan bantuan juga dapat mendiskusikan proses belajar 

dengan mereka. Pendekatan ini dapat menjadi suatu yang 

berharga dalam membangun kerjasama dalam lingkungan kelas 

belajar  dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta 

diklat.  
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D. Tujuan Akhir 

Tujuan akhir dari kegiatan belajar pada modul ini adalah : 

- Memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan tentang 

operasi penanganan  secara manual. 

- Sasarannya adalah segala macam pekerjaan yang menggunakan 

proses pelaksanaan operasi penanganan secara manual yang ada 

di industri maupun d i bengkel-bengkel kerja. 

- Penekanan pembelajaran dari unit ini adalah hal-hal praktik maupun 

teori tentang pelaksanaan operasi penanganan secara manual. 

- Pelatihan dapat dilaksanakan di bengkel pelatihan atau di industri 

yang relevan dengan persyaratan. 

- Tersedia bengkel kerja dengan kelengkapan peralatan yang cukup 

memadai. 

- Tersedia sumber-sumber belajar dan media pembelajaran. 

- Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang selalu diperhatikan. 

- Penggunaan alat-alat yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 

- Bekerja berdasarkan prosedur operasi standar. 

- Lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan sirkulasi tata udara 

yang memadai. 
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E.  Kompetensi  
Unit Kompetensi :    Pelaksanaan operasi penanganan secara manual   
Kode  :    Opkr-10-019b   
Durasi Pembelajaran  :    40 Jam @ 45 menit 

 
A B C D E F G LEVEL KOMPETENSI KUNCI 
- 1 1 2 - - - 

 

KONDISI KINERJA 

1. Batasan konteks  
??Standar kompetensi ini digunakan untuk jasa pelayanan pemeliharaan/servis dan perbaikan bidang perbengkelan  

2. Sumber informasi/dokumen dapat termasuk : 
??Spesifikasi pabrik kendaraan 
??SOP (Standard Operation Procedures) perusahaan 
??Spesifikasi pabrik produk (contoh : lembar data keamanan pabrik) 
??Kode area tempat kerja 

3. Pelaksanaan K3 harus memenuhi : 
??Undang-unadang tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 
??Penghargaan di bidang industri 

4. Sumber-sumber dapat termasuk:  
??Perlengkapan penentuan berat (Skala atau tanda-tanda petunjuk) dan perlengkapan keamanan 

5. Kegiatan 
Kegiatan harus dilaksanakan di bawah kondisi kerja normal dan harus meliputi :  
??Penggunaan perlengkapan tangan atau secara manual 

6. Persyaratan khusus 
??Part/komponen yang sesuai untuk penanganan secara manual 
??Bahaya yang timbul (contoh : cairan dan gas) 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
1.  Mengangkat dan 

memindahkan 
material/komponen/ 
part. 

??Pekerjaan dilaksanakan 
tanpa menyebabkan 
kerusakan-kerusakan 
terhadap komponen atau 
sistem lainnya. 

??Berat material ditentukan 
dengan benar dengan 
penggunaan teknik yang 
paling memadai. 

??Perlengkapan yang tepat 
dipilih sesuai kebutuhan. 

??Part-part/komponen/ 
material yang di angkat 
diperiksa terhadap 
bahaya-bahaya yang 
timbul. 

??Teknik pengangkatan 
dilakukan dibawah standar 
tempat kerja Indonesia. 
Cara-cara pemindahan 
dengan 
mempertimbangkan 
metode, penyimpanan, 
berat, tinggi dan posisinya. 

 

??Teknik penanganan secara 
manual yang benar dan 
aman. 

??Teknik pemindahan dan 
pengangkatan material 
sesuai dengan standar 
tempat kerja. 

??Cermat dan hati-hati 
dalam pelaksanaan 
pengangkatan dan 
pemindahan material/ 
komponen/part 

??Mematuhi undang- 
undang keselamatan 
kerja 

 
 

??Teknik-teknik penanganan 
secara manual yang 
benar/ prosedur 
pengangkatan dan 
pemindahan yang aman  

??Persyaratan keamanan 
perlengkapan/ material  

??Persyaratan keselamatan 
diri  

??Kode area tempat kerja. 
 

??Melaksanakan 
pengangkatan dan 
pemindahan material/ 
komponen/part 

??Menerapkan undang- 
undang keselamatan 
kerja 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
 ??Part/komponen/material 

ditempatkan dengan aman 
pada perlengkapan 
pemindahan dan 
penempatan kembali 
dengan memastikan 
keselamatan petugas dan 
keamanan dari part/ 
komponen/material. 

??Seluruh kegiatan 
dilaksanakan berdasarkan 
SOP (Standard Operation 
Procedures ), undang-
undang K 3 (Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja), 
peraturan perundang-
undangan dan prosedur/ 
kebijakan perusahaan. 
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F. Cek Kemampuan 

Isi daftar cek kemampuan di bawah ini setelah selesai 

mempelajari satu pokok bahasan pada modul ini, setelah itu isi 

daftar cek pada analisis pokok bahasan apabila selesai 

melaksanakan tugas-tugas dengan kompeten. 

 

Tahap Belajar   

Selesaikanlah seluruh tugas belajar pada tahap belajar ini 

dengan memperhatikan hal-hal berikut ini : 

?? Baca dan pahami setiap tugas yang disajikan dalam 

modul ini. 

?? Akses sumber-sumber yang diperlukan. 

?? Bacalah setiap detail materi yang disajikan dalam modul 

ini untuk mendapatkan tinjauan umum dari materi 

tersebut. 

?? Buatlah catatan-catatan kecil untuk mengingat poin-poin 

yang penting. 

?? Kerjakan setiap tugas yang disajikan dalam modul. 

?? Apabila telah menyelesaikan satu tahapan belajar beri 

tanda cek pada kolom ‘selesai’ yang akan memberikan 

catatan tentang kemajuan belajar yang dilakukan. 
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Apabila telah menyelesaikan tugas-tugas ini, lanjutkan ke bagian berikutnya. 

Tahapan Belajar Aspek Kritis 
Sumber-sumber 

Lain 
Selesai 

Mengangkat Dan 

Memindahkan Material / 

Komponen / Part : 

1. Memahami prosedur 

pengangkatan. 

2. Memahami kekuatan 

badan sewaktu 

mengangkat 

part/komponen. 
3. Mengetahui batas 

yang diijinkan 

sewaktu mengangkat 

material. 

4. Mengetahui cara 

penanganan secara 

mekanis yang aman. 

5. Memahami 

pemasangan sling 

dan hook  pada 

material /komponen. 

6. Mengetahui dan 

memahami 

penanganan zat-zat 

kimia dan bahan   

berbahaya. 

7. Memahami fungsi 

derek beserta 

kegunaannya. 

8. Memahami cara 

penggunaan semua 

dongkrak. 

9. Mengetahui kegunaan 

safety stand. 

10. Memahami cara 

penggunaan safety 

stand. 

?? Kegiatan 

pengangkatan 

harus sesuai 

dengan 

prosedur 

pengangkatan 

dan 

keselamatan 

kerja. 

?? Pengangkatan 

yang dilakukan 

harus sesuai 

dengan batas 

berat yang 

diijinkan.  

  

?? Keselamatan 

kerja dan tata 

laksana 

bengkel, 

DepDikBud. 

?? Servis 

Kendaraan 

Ringan, 

Angkasa. 
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11. Mengetahui macam -

macam car hoist. 

12. Memahami sasaran 

undang-undang 

kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

 

Analisis Kemampuan : 

Untuk penilaian unjuk kerja peserta diklat dipersyaratkan untuk 

menampilkan kemampuan sesuai dengan urutan tugas yang disusun 

dalam analisis pokok bahasan. 

Selalu berkonsultasi dengan guru/pembimbing untuk melaksanakan 

suatu tugas dan revisi terhadap teori yang dipelajari. 

 

Tugas-tugas 
Dapat melaksanakan tugas 

dengan kompeten 

1. Memahami prosedur pengangkatan. 

2. Memahami kekuatan badan sewaktu 

mengangkat part/komponen. 

3. Mengetahui batas yang diijinkan sewaktu 

mengangkat material. 

4. Mengetahui cara penanganan secara 

mekanis yang aman. 

5. Memahami pemasangan sling dan hook 

pada material/komponen. 

6. Mengetahui dan memahami penanganan 

zat-zat kimia dan bahan  barbahya . 

7. Memahami fungsi derek beserta 

kegunaannya. 

8. Memahami cara penggunaan semua 

dongkrak. 

9. Mengetahui kegunaan safety stand. 

10. Memahami cara penggunaan safety stand. 

11. Mengetahui macam -macam car hoist. 

12. Memahami sasaran undang-undang 

kesehatan dan keselamatan kerja. 
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Catatan : 

Kriteria standar yang harus dicapai oleh peserta diklat yang dianggap 

kompeten adalah : 

?? Pekerjaan dilaksanakan tanpa menyebabkan kerusakan-kerusakan 

terhadap komponen atau sistem lainnya. 

?? Berat material ditentukan dengan benar dengan penggunaan 

teknik yang paling memadai. 

?? Perlengkapan yang tepat dipilih sesuai kebutuhan. 

?? Part-part /komponen/material yang diangkat diperiksa terhadap 

bahaya-bahaya yang timbul. 

?? Teknik pengangkatan dilakukan dibawah standar tempat kerja 

Indonesia. Cara -cara pemindahan dengan mempertimbangkan 

metode, penyimpanan, berat, tinggi dan posisinya. 

?? Part/komponen/material ditempatkan dengan aman pada 

perlengkapan pemindahan dan penempatan kembali dengan 

memastikan keselamatan petugas dan keamanan dari 

part/komponen/material. 

?? Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP (Standard 

Operation Procedures ), undang-undang K 3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan 

prosedur/kebijakan perusahaan. 
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II. PEMBELAJARAN 

 

A. Rencana Belajar Siswa 

Buatlah rencana kegiatan belajar dengan berkonsultasi terlebih dahulu 

kepada guru/pembimbing yang berkaitan dengan jenis kegiatan yang harus 

dilakukan. Konsultasi ini diperlukan untuk mendapatkan kompetensi atau 

sub kompetensi tertentu, tanggal kegiatan dilaksanakan, jumlah waktu yang 

dibutuhkan untuk mecapai kompetensi atau sub kompetensi tertentu, tempat 

kegiatan belajar yang mungkin dapat digunakan serta perubahan-

perubahan kegiatan belajar yang dilaksanakan. Untuk membuat rencana 

kegiatan belajar gunakan format isian di bawah ini. Lakukanlah konsultasi 

secara kontinyu kepada guru/pembimbing. 

Kompetensi  : Pelaksanaan Operasi Penanganan Secara    Manual 

Alokasi Waktu : 40 Jam @ 45 menit 

Tahun Pelajaran : ………./………… 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu  
Tempat 

Belajar 

Alasan 

Perubahan 

Paraf 

guru  
Mengangkat Dan 

Memindahkan 

Material / 

Komponen / Part : 

1. Memahami 

prosedur 

pengangkatan. 

2. Memahami 

kekuatan badan 

sewaktu 

mengangkat 

part/komponen. 

3. Mengetahui 

batas yang 

diijinkan 

sewaktu 

mengangkat 

material. 

4. Mengetahui 
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cara 

penanganan 

secara mekanis 

yang aman. 

5. Memahami 

pemasangan 

sling dan hook 

pada material 

/komponen. 

6. Mengetahui dan 

memahami 

penanganan 

zat-zat kimia 

dan bahan   

berbahaya. 

7. Memahami 

fungsi derek 

beserta 

kegunaannya. 

8. Memahami cara 

penggunaan 

semua 

dongkrak. 

9. Mengetahui 

kegunaan 

safety stand. 

10. Memahami cara 

penggunaan 

safety stand. 

11. Mengetahui 

macam -macam 

car hoist. 

12. Memahami 

sasaran 

undang-undang 

kesehatan dan 

keselamatan 

kerja. 
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B. Kegiatan Belajar  

1.  Kegiatan Belajar 1 

Metode Pengangkatan, Pemasangan Sling dan Hook, 

Penanganan Zat-zat Kimia dan Bahan Berbahaya 

 
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

1. Mamahami cara -cara pemindahan material sesuai dengan metode 

penyimpanan, berat, tinggi dan posisinya. 

2. Dapat menggunakan teknik yang paling memadai sesuai dengan berat 

material. 

3. Dapat memeriksa material yang diangkat dari bahaya yang dapat timbul. 

 

b. Uraian Materi 

Metode Mengangkat Mesin 
 

Tiga metode yang biasa digunakan mengangkat mesin : 
 

1. Block and Tackle – ini memerlukan metode pemindahan tambahan. 
Sebuah troli yang berjalan diatas adalah perlu untuk membawa mesin ke 
bangku kerja. 
 

2. Operasi secara manual, alat angkut hidrolik bergerak – ini memberikan 
kemudahan mengangkat mesin dari truk dan dapat dengan mudah disetir 
ke bangku kerja. 
 

3. Forklift troley or truck – digunakan ketika mesin ditempatkan palet kayu. 
Mesin harus diletakkan pada palet sehingga mesin tidak bergerak ketika 
diangkat. 

 

Kekuatan Badan Sewaktu Mengangkat 

Gaya gravitasi menarik semua benda ke arah bawah. Bila kita mengangkat 

sebuah benda, badan kita harus mendapat kekuatan yang cukup untuk 

mengatasi gaya tersebut dan itu harus dikerjakan melalui tangan dan 

punggung. Tangan bertindak sebagai tuas dan kekuatan yang diperlukan untuk 

mengangkat adalah otot-otot, seperti terlihat pada gambar di bawah. 
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Gambar 1.  Kekuatan pada badan sewaktu mengangkat 

 

 

Lengan bekerja sebagai tuas dalam gambar. Otot dilengan depan 

mempunyai tuas yang sangat pendek untuk bekerja, maka kekuatan yang 

diperlukan untuk mengimbangi berat pada ujung lengan adalah jauh lebih 

besar dibandingkan beratnya sendiri. 
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Gambar 2.  Kekuatan dilengan depan 

 

Otot punggung juga bekerja pada lengan yang sangat pendek maka 

kekuatan yang diperlukan sangat besar.  

Bila suatu beban berat diangkat kekuatan pada punggung dapat 

memelintir atau meremukkan tulang belakang bagian punggung bawah. 

 

Gambar 3.  Tampak samping dari tulang belakang 

 

Prinsip-prinsip umum untuk penanganan secara manual yang benar adalah : 

?? Usahakan benda sedekat mungkin, terhadap tulang belakang. 

?? Gunakan kedua belah tangan. 
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?? Gunakan cengkraman tangan yang aman. 

?? Gunakan cara yang berirama, hindari bengkokan atau puntiran yang 

tidak perlu. 

?? Gunakan otot kaki untuk memberikan kekuatan mengangkat sepenuhnya 

(bukan otot punggung), jagalah punggung tetap tegap ketika 

mengangkat. 

?? Perkecillah ketinggian mengangkat. 

?? Bentuklah tim pengangkat bila mungkin. 

 

Pertimbangkan Sebelum Melakukan Pengangkatan 

?? Apakah  benda itu tidak terlalu besar atau terlalu berat atau terlalu 

aneh/jelek ? 

?? Apakah anda harus membungkuk ? 

?? Apakah benda mempunyai bagian yang bergerak ? 

?? Seberapa sukar untuk menggenggam dan dapatkah anda menggunakan 

genggaman anda selama pemindahan ? 

?? Apakah permukaan lantai licin atau tak rata ? 

Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memperlihatkan bahwa ada 

resiko terhadap keselamatan anda atau bahwa pengangkatan mungkin 

berakhir dengan kecelakaan, buatlah perubahan-perubahan pada tugas itu. 

 

Pengangkatan Berulang 

Bila pengangkatan perlu dilakukan berulang-ulang resiko akan terluka 

harus diadakan penilaian yang lebih akurat. “The Code of Practice for Manual 

Handling “,1998, menggariskan suatu prosedur untuk diikuti untuk memeriksa 

resiko yang berhubungan dengan tugas -tugas pengangkatan yang berulang. 

Dengan mengikuti prosedur yang diberikan dalam bagian 7.2.1 (halaman 29, 

gambar 6) satu nomor dapat diperoleh yang memberikan indikasi dari resiko 

yang termasuk Kode kemudian menunjukkan rekomendasi pada bagaimana untuk 

memulai. 
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Tim Pengangkat 

Satu cara untuk melaksanakan pengangkatan dengan aman adalah mengangkat 

bersama-sama dengan orang lain sebagai satu tim. Jika anda melakukan ini maka 

ada peraturan praktis untuk diikuti yang akan menolong anda menyelesaikan tugas 

tanpa kecelakaan. 

?? Rencanakan pengangkatan itu sebelum anda mulai. 

?? Yakinkan bahwa anggota tim rata -rata sama tinggi. 

?? Tunjuklah satu orang yang memberi aba-aba pengangkatan. 

 

Cara Pengangkatan 

Tempatkan kaki dekat pada sisi-sisi benda yang akan diangkat. Jika benda 

cukup kecil, tempatkan kaki sedemikian sehingga benda yang akan diangkat dekat 

pada pusat gaya berat dari badan – yaitu, dekat pada tulang belakang. Dengan 

punggung selurus mungkin, peganglah dengan kuat benda itu dengan kedua belah 

tangan sehingga pusat berat dari benda berjarak hampir sama dari kedua belah 

tangan. Angkatlah dengan punggung tegap (lurus) dan kaki dibengkokkan. 

 
Gambar 4.  Penempatan kaki 
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Gambar 5. Jaga punggung tegap dan gunakan kaki untuk mengangkat 

 

Cara mengangkat atau memindahkan orang sakit atau celaka 

Mengangkat orang yang luka parah atau sakit berat harus dalam keadaan 

berbaring. Pada bagian anggota yang terluka atau patah terlebih dahulu harus 

di balut dengan kain. 

Dalam pekerjaan ini hendaklah dipakai tandu. Jika sakit orang itu tidak 

terlalu berat, maka kursi atau kendaraan yang dijalankan lambat-lambat bolah 

dipakai untuk membawa si sakit ke rumah sakit. 

 

Mengangkat orang sakit atau celaka 

Cara mengangkat atau memindahkan orang sakit ke tandu dilakukan dengan 

cara : 

a. Berlutut pada bagian kepala, badan, dan kaki si sakit, atau si korban. 

b. Angkat perlahan-lahan secara bersama-sama dan dengan hati-hati. 

c. Tarik badan si sakit ke badan kita, sehingga kelihatan miring. 

d. Waktu akan membaringkan kembali si sakit ke tandu, tarik kaki kanan 

ke belakang. 

e. Berlutut bersama-sama dan baringkan si sakit ke atas tandu. 

f. Angkat tandu bersama-sama, dilakukan oleh dua orang dan yang 

seorang lagi memayungi dari terik matahari. 
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Bila si sakit atau si korban tidak begitu parah dapat pula ia papah. 

a. Cara memapah dapat dilakukan oleh dua orang. 

b. Berdiri pada bagian samping kanan dan kiri si sakit. 

c. Belitkan tangan kirinya dan tangan kanannya pada bahu kita dan 

tangan si sakit dipegang oleh kita. Tangan yang sebelah lagi dipakai 

memegang pinggang s i sakit. 

d. Ketika memapah, aturlah kaki jangan sampai beradu dengan kaki si 

sakit. Bila kaki si sakit ke belakang usahakan agar kaki kita yang 

berada sebelah dalam mengikuti ke  belakang. Jadi, dengan demikian 

pada waktu  berjalan kita tidak akan terganggu. 

e. Ketika berjalan, berjalanlah secara perlahan-lahan dan hati-hati. Dan 

istirahatlah bila si sakit menghendakinya. 

 

Mengangkat benda berat 

Cara mengangkat dan memikul benda 

a. Waktu mengangkat benda, usahakanlah agar tubuh tetap tegak. 

b. Membagi-bagi berat beban sama rata. 

c. Biarkan susunan tulang dari tubuh menyokong dan menopang beban. 

d. Gunakan alat pikul seperti penyandang, ambil kulit atau pikulan. 

 

Cara yang benar mengangkat dengan tangan. 

Tulang punggung manusia bukanlah mesin angkat yang efisien dan dapat 

mudah rusak bila dipergunakan dengan cara yang tidak benar. 

a. Suatu angkatan hendaknya dimulai dengan kedudukan si pengangkat 

dalam sikap yang seimbang dengan meletakkan kedua belah kaki agak 

merenggang dan barang yang akan diangkat harus di dekatkan dengan 

badan. Yakinlah bahwa barang itu ada pegangan pengamannya. 

Sebelum mengangkat, badan harus tegak dan dalam kedudukan 

sedekat mungkin dengan barang yang akan diangkat. 

b. Untuk mengangkat beban, mula-mula luruskan kaki. Cara ini untuk 

meyakinkan bahwa daya angkat kita sedang disalurkan benar-benar 

melalui urat-urat dan tulang-tulang. 
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c. Untuk melengkapi angkatan, luruskan badan bagian atas sampai 

dengan keadaan tegak. Pengangkatan yang sempurna ialah menaikkan 

beban separuh tinggi badan pada keadaan tegak. 

 

Batas Berat Yang Diijinkan 

Umumnya seorang pekerja perorangan dewasa tidak akan diminta untuk 

mengangkat, menurunkan atau membawa suatu benda yang beratnya lebih dari 

55 kg tanpa bantuan mesin atau bantuan lainnya. 

 
Penanganan Secara Mekanis Yang Aman 
 

Pusat Gravitasi 

Semua benda dapat dianggap mempunyai pusat gravitasi sama dengan 

pusat massa. Itu adalah titik dimana benda tersebut akan betul-betul imbang. 

Benda yang sederhana seperti lingkaran dan bujur sangkar mempunyai pusat 

gravitasi yang mudah ditemukan.  

 

 
Gambar 6.  Pusat Gravitasi dari lingkaran dan bujur sangkar 

 

Pusat gravitasi dari bentuk tiga dimensi juga terdapat pada pusat geometrik  
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Gambar 7.  Pusat Massa benda 3-D 

Pusat gravitasi benda yang tidak beraturan seperti mesin sangat 

tergantung dari bentuk dan massa dari logam yang digunakan pada mesin 

tersebut. Pada waktu diangkat, letak pusat gravitasi akan berubah jika 

terdapat bagian pelengkap lainnya. Sebagai contoh, jika bagian kepala 

mesin masih terpasang, pusat gravitasi menjadi lebih tinggi dari pada 

tanpa bagian kepala tersebut. Jika Gearbox dipasang, pusat gravitasi 

berpindah menuju gearbox. Gambar di bawah menunjukkan perkiraan 

pusat gravitasi dari blok dan kepala mesin.   

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8.  Pusat gravitasi dari sebuah mesin. 
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Pusat gravitasi dari tubuh manusia 

Tubuh manusia mempunyai bentuk yang sangat tidak beraturan. Walaupun 

demikian jika anda berdiri dengan kedua tangan disamping kanan dan kiri 

pusat gravitasi terdapat pada tulang belakang anda. 

Pada saat anda mengangkat sebuah benda, berat benda dikombinasikan 

dengan berat tubuh anda dan pusat gravitasi baru bergerak menuju ke arah 

benda.  Jika anda menahan benda tersebut di depan anda, maka pusat 

gravitasi terletak di depan anda. Jika pusat gravitasi terlalu jauh di depan 

tubuh anda sampai melewati garis depan kaki anda, maka anda akan terjatuh. 

(untuk mencegah anda terjatuh, anda harus melakukan sesuatu misalnya 

mengambil satu langkah ke depan atau menarik tangan mendekat ke tubuh) 

 

 

 

 

 
 

Gambar 9.  mengangkat sebuah benda mengakibatkan perpindahan dari 

pada pusat gravitasi tubuh. 
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Pemasangan Sling dan Hook Pada Komponen 
 

Pemasangan selempang/tali pengangkat 

1. Selempang harus ditempatkan dibawah mesin dimana mereka tidak 

merusak mesin pada saat mesin tersebut diangkat. 

2. Selempang harus diperlebar, sehingga alat itu dapat memikul beban mesin 

dengan rata. 

3. Titik angkat harus di dekatkan pada pusat massa mesin (titik berat mesin).  
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Gambar 10.  Kesalahan Cara Pemasangan Selempang Mesin 

 

Gambar 11.  Posisi Pemasangan Selempang Pada Mesin 
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Pemasangan Cantelan 

Beberapa mesin mempunyai mata cantolan yang dipasang mati yang 

dibutuhkan untuk menambatkan selempang pengangkat. Jika mata cantolan 

tidak dipasang mati, secara sementara waktu dapat disekrupkan ke dalam 

lubang baut kop silinder. 

Cantelan hendaknya: 

?? Disekrupkan dalam keseimbangan, sehingga beban mesin dipikul tanpa 

rasa cemas bahwa cantelan akan terlepas dari lubang. 

?? Pemasangan mati menyebabkan mesin akan seimbang jika diangkat. 

 

Gambar 12.  Mata Cantelan Disekrupkan Kedalam Blok Mesin 
 

 

Penanganan Zat-Zat Kimia Dan Bahan Berbahaya 

Dalam penggunaan dan perawatan kendaraan sudah tentu akan terlibat 

dengan bahan-bahan kimia yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat 

membahayakan kehidupan manusia atau lingkungan. 
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 Bahan-bahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Bahan beracun. 

b. Bahan yang mudah terbakar. 

c. Bahan yang mudah merusak kendaraan. 

 

1. Bahan Beracun 

Bahan beracun adalah zat kimia yang apabila termakan (bentuk 

padat atau cair) atau terhirup (bentuk gas), dalam waktu singkat dapat 

mengakibatkan keracunan ringan dengan gejala pusing, mual, muntah, 

sakit perut, atau mencret. Bisa juga mengakibatkan keracunan berat 

yang dalam waktu singkat dapat mematikan, yang diawali dengan 

gejala keracunan ringan.  

Bahan-bahan yang tergolong beracun adalah : 

a. CO (karbon monoksida). 

b. Pb (timah hitam). 

c. Hg (air raksa). 

d. Sealer araldite  dan plastic steel. 

 

a. CO (Karbon Monoksida) 

CO dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna pada 

motor bensin dan dibuang ke udara melalui knalpot. Apabila kadar 

CO pada udara terlalu tinggi maka orang yang menghirup udara 

tersebut akan keracunan dan akan menimbulkan kematian. 

Untuk mengurangi pencemaran udara oleh CO maka tidak 

dijinkan menghidupkan kendaraan pada ruang tertutup termasuk di 

bengkel. Demikian juga dengan engine stand yang pada umumnya 

dihidupkan di dalam bengkel diharuskan membuat saluran gas 

buang dari engine stand keluar ruangan.  

Disamping itu, untuk mengurangi pencemaran udara oleh CO 

dan gas -gas lainnya yang terkandung di dalam gas buang, maka 

kadar CO pada gas buang harus diupayakan serendah mungkin 

paling tidak harus di bawah batas maksimum yang diijinkan. Batas 

maksimum CO pada gas buang, tergantung kepada negara dimana 
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aturan tersebut diberlakukan. Misalnya untuk Indonesia ditetapkan 

sebesar 1,5 % maksimum.  

 

b. Pb (Timah Hitam) 

Timah hitam pada otomotif lebih banyak digunakan pada baterai. 

Namun demikian timah hitam pada baterai ini dinyatakan tidak 

beracun karena berbentuk batangan, kalaupun ada yang berbentuk 

partikel pada baterai partikelnya relatif cukup besar. Timah hitam 

bisa beracun kalau partikelnya sangat kecill, yaitu timah hitam yang 

terdapat pada gas buang motor bensin, dimana timah hitam 

ditambahkan untuk meningkatkan angka oktan atau mengurangi 

detonasi. Dengan ditambahkannya Pb pada bahan bakar bensin 

maka otomatis campuran tersebut akan terbuang ke  udara melalui 

knalpot. Hasil buangan inilah yang dapat mengakibatkan keracunan 

pada manusia apabila terhirup dalam jumlah tertentu. Hal ini akan 

terjadi secara ilmiah pada suatu kota yang lalu lintas kendaraannnya 

sangat padat. 

 

c. Hg (Air Raksa) 

Keracunan karena air raksa yang termakan oleh manusia dalam 

jumlah tertentu mengakibatkan kematian walaupun proses 

terjadinya relatif cukup lama. Sebenarnya hampir semua logam 

akan menjadi racun kalau berbentuk partikel yang sangat halus dan 

terserap oleh tubuh. Demikian juga dengan air raksa yang dalam 

keadaan normal berbentuk cair, jika tertelan maka akan dapat 

diserap oleh tubuh melalui perut.  

Benda-benda yang digunakan di bengkel otomotif yang 

mengandung air raksa pada umumnya adalah : 

1. Termometer Gelas. 

2. Baterai kering. 

3. Bohlam Khusus, yang digunakan untuk penerangan. 

 

 



 
                                                                                                                                      MODUL BAHAN AJAR 

Mekanik Otomotif 
Pelaksanaan Operasi Penanganan Secara Manual                                                                          
                                                                                               
       

33 

Untuk mencegah polusi karena air raksa ( khususnya polusi air 

tanah) maka benda-benda yang mengandung air raksa yang akan 

dibuang (barang bekas) seharusnya dibuang pada tempat khusus 

dimana tidak akan terjadi peresapan air raksa tersebut ke  dalam 

tanah. Cara penanganan yang paling baik untuk menangani benda-

benda yang mengandung air raksa adalah daur ulang, dimana 

benda-benda tersebut dikumpulkan pada tempat khusus lalu 

dikirimkan ke pabrik yang khusus menangani daur ulang.  

 

d. Sealer Araldite  dan Plastic Steel 

Kedua jenis sealer ini sering digunakan dibengkel otomotif 

sebagai bahan pengisi retakan atau untuk merekat komponen yang 

pecah. Walaupun sebenarnya ada peringatan pada keterangan 

yang tertulis pada pembungkus sealer, tetapi orang sering tidak 

membaca ataupun mengabaikan peringatan tersebut. 

Araldite  dan plastic steel adalah berbentuk pasta sebelum 

dicampur dengan hardenernya. Untuk mencampurnya harus 

menggunakan alat bantu (jangan menggunakan jari tangan) agar 

terhindar dari kemungkinan bahan tersebut termakan. Disamping itu 

hendaknya diperhatikan agar zat-zat tersebut tidak disalahgunakan 

menjadi bahan perekat untuk peralatan makan, karena walaupun 

zat tersebut sudah mengering, tidak ada keterangan bahwa 

racunnya akan hilang. 

 

2. Bahan Yang Mudah Terbakar 

Bahan yang mudah terbakar yang sering digunakan di bengkel 

otomotif harus ditangani secara khusus agar terhindar dari bahaya 

kebakaran. Bahan-bahan yang tergolong mudah terbakar adalah: 

a. Bensin. 

b. LPG. 

c. Uap baterai. 

d. Asetilen. 
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a. Bensin 

Kebakaran yang paling sering terjadi pada kendaraan otomotif 

adalah diawali oleh kebakaran bahan bakar bensin, karena bensin 

akan langsung menyala bila terkena percikan bunga api yang 

bersumber dari rokok, korek api dan lentikan bunga api dari kabel-

kabel listrik yang banyak terdapat di dalam kendaraan. 

Seperti kita ketahui bahwa di dalam bodi kendaraan sering 

terdapat kabel listrik yang terpasang berdekatan dengan sistem 

bahan bakar kendaraan. Hal ini terjadi karena tidak ada tempat lain 

dimana kabel-kabel tersebut dapat diletakkan. Dengan demikian, 

sebagai orang otomotif kita harus menyadari bahwa hal tersebut 

mengundang bahaya atau sensitif terhadap bahaya kebakaran. 

Oleh karena itu harus diupayakan agar kabel-kabel listrik 

ditempatkan sejauh mungkin dari sistem bahan bakar maka harus 

dipilih kabel yang berkualitas baik, tidak mudah rusak. Jika ada 

sambungan kabel maka kualitas sambungannya harus sesuai 

standar. 

Untuk menghindari kebocoran bahan bakar maka sistem bahan 

bakar harus dirawat secara rutin terutama pada daerah karburator, 

saluran ventilasi tangki bahan bakar, dan sambungan pipa bahan 

bakar. 

Penanganan bahan bakar bensin harus dilakukan secara hati-

hati dan memenuhi persyaratan  tertentu agar terhindar dari bahaya 

kebakaran, yaitu : 

1) Wadah penampungannya harus kuat. Dianjurkan dari bahan 

pelat. 

2) Disimpan ditempat yang sejuk dan tidak lembab. 

3) Jauh dari sumber api atau kemungkinan terjadinya bunga api. 
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b. LPG 

Bahaya kebakaran yang diakibatlkan oleh LPG jauh lebih besar 

dibandingkan dengan bensin karena LPG dapat menyebar kemana-

mana dalam ruangan tanpa terlihat, jika ada percikan bunga api 

maka gas LPG di dalam ruangan tersebut akan terbakar sekaligus 

disertai dengan suara ledakan. Sebenarnya LPG yang lepas ke 

udara akan berbau pada konsentrasi tertentu, sehingga bisa 

dideteksi dengan indera penciuman, jadi pengguna LPG perlu dilatih 

untuk mengetahui bau yang dihasilkan oleh kebocoran LPG. 

Jika tercium bau kebocoran LPG dalam suatu ruangan, maka 

harus dilakukan langkah-langkah penyelamatan sebagai berikut: 

1. Jangan menyentuh alat-alat listrik, seperti kontak dan sakelar 

untuk menghindari terjadinya bunga api. 

2. Jangan merokok, mematikan rokok, menyalakan korek api di 

dalam ruangan. 

3. Buka pintu ruangan lebar-lebar hingga terjadi pertukaran 

udara di dalam ruangan. 

4. Setelah beberapa menit, periksa kembali apakah masih 

tercium bau pada ruangan. 

Penyimpanan tabung LPG yang lebih baik adalah di luar 

ruangan, tapi harus terhindar dari sinar matahari. Dengan demikian , 

jika terjadi kebocoran gas LPG, bocoran tersebut akan terbuang ke 

udara bebas. 

 

 

c. Uap H 2SO4  (Asam Sulfat) 

Uap H2SO4 terdapat pada baterai yang sedang diisi (charge). 

Biasanya hal ini terjadi karena pengisisan arus listrik yang terlalu 

besar mengakibatkan penguraian air baterai menjadi hidrogen dan 

oksigen. Hidrogen inilah yang mudah terbakar apabila ada percikan 

bunga api. Kalau hidrogen yang keluar dari lubang ventilasi baterai 

ini terbakar, biasanya baterai akan meledak karena dibagian dalam 

baterai juga terdapat gas hidrogen dan oksigen yang cukup banyak. 
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Untuk menghindari ledakan pada baterai maka perhatikanlah 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Usahakan mengisi baterai dengan arus yang kecil. 

2. Jika terpaksa harus melakukan arus pengisian yang benar, 

maka kondis i penguapan air baterai harus diperiksa setiap 

? 30 menit. Kalau penguapan terlalu banyak, maka arus 

pengisian harus diperkecil. 

3. Jangan menyentuh (melepas) kabel pengisian pada waktu 

tercium bau gas yang berlebihan yang keluar dari baterai, 

atau jika terlihat penguapan yang berlebihan keluar dari 

lubang ventilasi baterai. 

4. Tunggulah hingga bau atau penguapan tersebut hilang, 

barulah melepas kabel pengisian. 

 

d. Asetilen 

Asetilen adalah gas yang digunakan pada perawatan kendaraan, 

khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan pelat. Salah satu 

sifatnya adalah mudah terbakar apabila terkena percikan bunga api. 

Bahaya yang ditimbulkan oleh asetilen adalah jika gas tersebut 

terbakar sekaligus dalam volume yang cukup besar. Hal ini akan 

terjadi jika ada kebocoran yang tidak terkontrol pada selang, pipa 

dan sambungan, dimana asetilen disalurkan. Bisa juga karena 

tabung asetilen kena radiasi panas yang berlebihan hingga tabung 

atau sumbatnya meledak. 

Untuk menghindari kebakaran akibat kebocoran asetilen maka 

harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Tabung asetilen sebaiknya disimpan di luar ruangan yang 

tidak terkena sinar matahari langsung atau radiasi panas. 

2) Memeriksa keadaan pipa dan sambungan secara berkala. 

 

3. Bahan yang Mudah Merusak Kendaraan 

Bahan Yang dimaksud mudah merusak kendaraan adalah bahan-

bahan cairan kimia yang kalau terkena cat, karet dan logam kendaraan 
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akan mengakibatkan cat atau karet rusak atau menimbulkan karat pada 

logam secara cepat. 

 

a. Bahan-Bahan Yang Tergolong Merusak Cat 

Bahan-bahan yang Tergolong Merusak Cat : 

1) Minyak rem. 

2) Air baterai dan uapnya. 

3) Thinner. 

 

b. Bahan-Bahan Yang Meru sak Karet  

Bahan-bahan yang tergolong merusak karet adalah : 

1) Bensin, solar, minyak tanah. 

2) Oli, grease (minyak gemuk). 

3) Minyak rem. 

Secara khusus ada karet yang dibuat sehingga tidak rusak 

kalaupun terkena oli dan grease yaitu karet yang digunakan sebagai 

seal oli atau grease, misalnya oli seal pada poros engkol. Ada juga 

karet yang dirancang tahan terhadap minyak rem, yang digunakan 

sebagai oil seal pada sistem rem. 

 

c. Bahan-Bahan Yang Mudah Menimbulkan Karat 

Bahan-bahan yang tergolong mudah menimbulkan karat adalah : 

1) Air baterai. 

2) Uap air baterai. 

3) Air laut. 

4) Air hujan. 

5) Cairan yang konsentrasi asam atau garamnya tinggi. 
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c. Rangkuman 

1.  Tiga metode yang biasa digunakan mengangkat mesin : 
 

1. Block and Tackle – ini memerlukan metode pemindahan tambahan. 

Sebuah troli yang berjalan diatas diperlukan  untuk membawa mesin ke 

bangku kerja. 

2. Operasi secara manual, alat angkut hidrolik bergerak – ini memberikan 

kemudahan mengangkat mesin dari truk dan dapat dengan mudah disetir 

ke bangku kerja. 

3. Forklift troley or truck – digunakan ketika mesin ditempatkan palet kayu. 

Mesin harus diletakkan pada palet sehingga mesin tidak bergerak ketika 

diangkat. 

 
 
2.  Otot punggung juga bekerja pada lengan yang sangat pendek maka kekuatan 

yang diperlukan sangat besar.  

Bila suatu beban berat diangkat kekuatan pada punggung dapat memelintir 

atau meremukkan tulang belakang bagian punggung bawah. 

 

3.  Gaya gravitasi menarik semua benda ke arah bawah. Bila kita mengangkat 

sebuah benda, badan kita harus mendapat kekuatan yang cukup untuk 

mengatasi gaya tersebut dan itu harus dikerjakan melalui tangan dan 

punggung. Tangan bertindak sebagai tuas dan kekuatan yang diperlukan 

untuk mengangkat adalah otot-otot. 

 

4.  Prinsip-prinsip umum untuk penanganan secara manual yang benar adalah : 

1. Usahakan benda sedekat mungkin, terhadap tulang belakang. 

2. Gunakan kedua belah tangan. 

3. Gunakan cengkraman tangan yang aman. 

4. Gunakan cara yang berirama, hindari bengkokan atau puntiran yang tidak 

perlu. 

5. Gunakan otot kaki untuk memberikan kekuatan mengangkat sepenuhnya 

(bukan otot punggung), jagalah punggung tetap tegak ketika mengangkat. 
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6. Perkecillah ketinggian mengangkat. 

7. Bentuklah tim pengangkat bila mungkin. 

 

5.  Umumnya seorang pekerja perorangan yang dewasa tak akan diminta untuk 

mengangkat, menurunkan atau membawa suatu benda yang beratnya lebih 

dari 55 kg tanpa bantuan mesin atau bantuan lainnya . 

 

6.  Cara mengangkat dan memikul benda 

a. Waktu mengangkat benda, usahakanlah agar tubuh tetap tegak. 

b. Membagi-bagi berat beban sama rata. 

c. Biarkan susunan tulang dari tubuh menyokong dan menopang beban. 

d. Gunakan alat pikul seperti penyandang, ambil kulit atau pikulan. 

 

7.  Tulang punggung manusia bukanlah mesin angkat dan efisien dan dapat 

mudah rusak bila dipergunakan cara-cara yang tidak benar. 

a. Suatu angkatan hendaknya dimulai dengan kedudukan si pengangkat 

dalam sikap yang seimbang dengan meletakan kedua belah kaki agak 

merenggang dan barang yang akan diangkat harus didekatkan dengan 

badan. Yakinlah bahwa barang itu  ada pegangan pengamannya. 

Sebelum mengangkat, badan harus  tegak dan dalam kedudukan sedikit 

mungkin dengan barang yang akan diangkat. 

b. Untuk mengangkat beban, mula-mula luruskan kaki. Cara ini untuk 

meyakinkan bahwa daya angkat kita sedang disalurkan benar-benar 

melalui urat-urat dan tulang-tulang. 

c. Untuk melengkapi angkatan, luruskan badan bagian atas sampai dengan 

keadaan tegak. Pengangkatan yang sempurna ialah menaikkan beban 

separuh tinggi badan pada keadaan tegak. 

 

8.  Pemasangan selempang/tali pengangkat 

1. Selempang harus ditempatkan dibawah mesin di mana mereka tidak 

merusak mesin pada saat mesin tersebut diangkat. 
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2. Selempang harus diperlebar, sehingga alat itu dapat memikul beban 

mesin dengan rata. 

3. Titik angkat harus didekatkan pada pusat massa mesin (titik berat mesin). 

 

9. Dalam penggunaan dan perawatan kendaraan sudah tentu akan terlibat 

dengan bahan-bahan kimia yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat 

membahayakan kehidupan manusia atau lingkungan. Bahan-bahan tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Bahan beracun. 

b. Bahan yang mudah terbakar. 

c . Bahan yang mudah merusak kendaraan. 

 

10.  Bahan-bahan yang tergolong beracun adalah : 

a. CO (karbon monoksida). 

b. Pb (timah hitam). 

c . Hg (air raksa). 

d. Sealer araldite dan plastic steel. 

 

11.  Bahan-bahan yang tergolong mudah terbakar adalah: 

a. Bensin. 

b. LPG. 

c . Uap baterai. 

d. Asetilen. 
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d. Tugas Pembelajaran 

 

Pada penilaian unjuk kerja yang akan dilakukan, peserta diklat dipersyaratkan 

menampilkan kemampuan sesuai dengan urutan tugas yang disusun dalam analisis 

pokok bahasan. Untuk itu disarankan kepada p eserta diklat selalu berkonsultasi dengan 

guru/pembimbing dalam melaksanakan suatu tugas dan revisi terhadap teori yang 

dipelajari. 

Untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan kriteria standar yang harus 

dicapai oleh peserta diklat yang dianggap kompete n adalah : 

1. Mamahami cara -cara pemindahan material sesuai dengan metode penyimpanan, 

berat, tinggi dan posisinya. 

2. Dapat menggunakan teknik yang paling memadai sesuai dengan berat material. 

3. Dapat memeriksa material yang diangkat dari bahaya yang dapat timbul. 

 

Lakukanlah tugas-tugas belajar di bawah ini : 

1. Pahami prosedur teknik pengangkatan yang sesuai dengan standar tempat kerja 

Indonesia.  

2. Gunakan teknik pengangkatan sesuai dengan berat material. 

3. Periksa material yang diangkat dari kemungkinan bahaya yang akan timbul. 
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e. Tes Formatif 

 

Pertanyaan 1 

Sebutkan tiga metode yang biasa digunakan untuk mengangkat mesin ? 

Pertanyaan 2 

Hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sebelum anda mengangkat sebuah benda ? 

Pertanyaan 3 

Berat maksimum yang diijinkan untuk diangkat oleh seorang pekerja adalah ? 

Pertanyaan 4 

Sebutkan cara-cara mengangkat benda berat ? 

Pertanyaan 5 

Sebutkan cara pemasangan tali pengikat pada komponen, beserta contoh gambar !  

Pertanyaan 6 

Sebutkan pengelompokkan bahan yang membahayakan kehidupan manusia atau 

lingkungan ? 

Pertanyaan 7 

Sebutkan bahan-bahan yang tergolong beracun ? 

Pertanyaan 8 

Sebutkan bahan-bahan yang tergolong mudah terbakar ?  
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f. Kunci Jawaban Formatif 

 

Jawaban 1 

1. Block and Tackle  – ini memerlukan metode pemindahan tambahan. Sebuah troli yang 

berjalan diatas adalah perlu untuk membawa mesin ke bangku kerja. 

2. Operasi secara manual, alat angkut hidrolik bergerak – ini memberikan kemudahan 

mengangkat mesin dari truk dan dapat dengan mudah disetir ke bangku kerja. 

3. Forklift troley or truck – digunakan ketika mesin ditempatkan palet kayu. Mesin harus 

diletakkan pada palet sehingga mesin tidak bergerak ketika diangkat. 

 

Jawaban 2 

1. Berat benda. 

2. Tinggi pengangkatan. 

3. Apakah harus membungkuk. 

4. Apakah tubuh perlu berputar. 

5. Apakah pengangkatan seimbang pada kedua belah tangan. 

6. Apakah benda licin atau sukar dipegang. 

7. Apakah benda besar sekali. 

8. Apakah ruang gerak/kerja cukup memadai. 

9. Apakah lantainya licin atau tidak rata. 

 

Jawaban 3 

Berat maksimum yang diijinkan untuk diangkat oleh seorang pekerja adalah  

55  kg. 

 

Jawaban 4 

1. Waktu mengangkat benda, usahakanlah agar tubuh tetap tegak. 

2. Membagi-bagi berat beban sama rata. 

3. Biarkan susunan tulang dari tubuh menyokong dan menopang beban. 

4. Gunakan alat pikul seperti penyandang, ambil kulit atau pikulan. 
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Jawaban 5 

1. Selempang harus ditempatkan di bawah mesin di mana mereka tidak merusak mesin 

pada saat mesin tersebut diangkat. 

2. Selempang harus diperlebar, sehingga alat itu dapat memikul beban mesin dengan 

rata. 

3. Titik angkat harus di dekatkan pada pusat massa mesin (titik berat mesin).  

 

 

 
Gambar C 1. Posisi Pemasangan Selempang Pada Mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                      MODUL BAHAN AJAR 

Mekanik Otomotif 
Pelaksanaan Operasi Penanganan Secara Manual                                                                          
                                                                                               
       

45 

Jawaban 6 

a. Bahan beracun. 

b. Bahan yang mudah terbakar. 

c. Bahan yang mudah merusak kendaraan. 

 

Jawaban 7 

a. CO (karbon monoksida). 

b. Pb (timah hitam). 

c. Hg (air raksa). 

d. Sealer araldite  dan plastic steel. 

 

Jawaban 8 

a. Bensin. 

b. LPG. 

c. Uap baterai. 

d. Asetilen. 
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2.  Kegiatan Belajar 2 

Derek, Perlengkapan Pengangkat Kendaraan, Undang-undang 

Pokok Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 

a.  Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

1. Dapat menentukan perlengkapan yang tepat sesuai kebutuhan. 

2. Dapat menempatkan part/komponen/material pada perlengkapan 

pengangkatan dan pemindahan dengan aman. 

3. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Standard Operation 

Procedures), Undang Undang K3 dan kebijakan perusahaan. 

 

b.  Uraian Materi 

 

DEREK 

Derek  adalah satu set katrol dengan sebuah kait (hook), rantai beban, rantai 

panjang dan sebuah rangka kerekan, untuk mengangkat mesin dari 

mobil/kendaraan. 

Penempatan posisi Derek 

Derek adalah sebuah alat berat. Derek harus dipasang pada suatu dukungan 

yang kokoh dengan ketinggian tertentu dari mobil/kendaraan agar : 

?? Terdapat ruang yang cukup untuk mengangkat mesin dari kendaraan. 

?? Derek tidak pada ketinggian /sejajar kepala. 

?? Rantai panjang dapat mudah dicapai. 

Derek dapat disangga dengan struktur yang permanen seperti rangka 

yang dapat dipindah atau balok langit-langit, dan juga dapat disangga 

dengan struktur sementara seperti tripod. Kaki tripod harus terletak tetap 

pada tanah dan menyebar seimbang sehingga beban dapat terdistribusi. 

Memperlihatkan susunan sebuah tripod. Kait harus diperkirakan di atas pusat 

gravitasi mesin yang akan diangkat. Pada hampir semua kasus mesin perlu 

dimiringkan sedikit ke belakang pada saat dilepas dari dudukannya.  
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Jika kait derek terletak di belakang pusat gravitasi, mesin akan lebih 

miring ke depan daripada ke belakang, membuat pelepasan menjadi sulit. 

 

 

Gambar 13.  Penempatan Derek Di atas Dudukan Mesin Untuk 

Memindahkan Mesin  
 

Pastikan bahwa mobil dapat dipindahkan dari tripod setelah mesin diangkat. 

 

Kran Hidrolik 

Kran hidrolik yang dioperasikan dengan tangan ditempatkan hingga kait 

pengangkat terletak pada posisi yang sama seperti yang ditunjukkan pada 

gambar. Kran tersebut juga harus dapat dipindahkan dari mobil/kendaraan 

setelah mesin dilepas. 
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PERLENGKAPAN PENGANGKAT KENDARAAN 

Ditinjau dari segi konstruksinya, alat pengangkat kendaraan cukup 

banyak jenisnya, termasuk yang digunakakan untuk alat berat. Tetapi yang 

akan dijelaskan di sini adalah alat-alat angkat kendaraan penumpang sesuai 

dengan keadaan sekolah yang pada umumnya belum terlibat pada alat-alat 

berat. Namun demikian, prinsip dasar alat-alat pengangkat adalah sama. 

Perbedaan utama terletak pada daya angkat dan konstruksinya. 

Alat-alat angkat yang termasuk dalam kebutuhan utama kendaraan 

ringan adalah : 

1. Dongkrak. 

2. Rantai. 

3. Car lift. 

 

1. Dongkrak 

Untuk bagian chassis  kendaraan, pada umumnya kendaraan harus 

diangkat dan ditopang pada ketinggian tertentu agar pekerjaan pada 

bagian tersebut dapat dilakukan. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan alat 

pengangkat dongkrak dimana bentuk konstruksi dan daya angkatnya 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Jenis dongkrak yang umum digunakan di bengkel otomotif adalah 

crocodile jack, bottle jack, scissor jack. 

 

a. Crocodile jack (dongkrak buaya) 

Crocodile jack digunakan di bengkel-bengkel maupun di garasi 

kendaraan, karena dongkrak jenis ini tidak mungkin dibawa dalam 

kendaraan sebagai perlengkapan karena berat dan ukurannya relatif 

besar.  
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Gambar 14.  Bagian-Bagian Dongkrak Buaya  

 

 

Keuntungan pemakaian crocodile jack dibandingkan yang lainnya adalah 

lebih mudah digunakan karena gampang menggesernya kearah posisi yang 

diinginkan, disamping itu waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat 

kendaraan lebih cepat dan lebih aman. 

1. Cara Menggunakan Crocodile Jack; 

a. Letakkan / dorong croodile jack ke bawah kendaraan pada posisi 

mana dongkrak akan mengangkat kendaraan. Yakinkan bahwa 

lantai cukup keras agar roda crocodile jack tidak amblas. 

b. Tutup katup oli crocodile jack untuk siap mendongkrak. 

c . Gerakkan batang pengungkit crocodile jack hingga batang 

pengangkat crocodile jack hampir menyentuh bagian yang akan 

diangkat. 

d. Yakinkan bahwa bidang kontak antara crocodile jack dengan 

kendaraan sudah tepat pada bagian yang diharapkan agar tidak 

terjadi slip atau kerusakan pada komponen kendaraan. 

e. Lanjutkan menggerakkan batang pengungkit hingga kendaraan 

terangkat pada ketinggian yang diharapkan. 

f. Sebelum melakukan pekerjaan, topanglah kendaraan dengan safety 

stand agar aman apabila crocodile jack turun sendiri. 
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g. Turunkan sedikit crocodile jack dengan cara membuka katup oli 

hingga safety stand menyentuh kendaraan dan bila perlu keluarkan 

crocodile jack dari bawah kendaraan setelah safety stand 

menopang kendaraan dengan baik. 

 

2. Perawatan Crocodile Jack; 

Sebenarnya tidak banyak perawatan yang perlu dilakukan pada 

crocodile jack kecuali jika crocodile jack tidak bekerja normal dalam 

mengangkat kendaraan, maka perlu pemeriksaan jumlah minyak pada 

tabung minyak karena minyak ini akan berkurang secara normal akibat 

kebocoran pada seal-seal crocodile jack yang tidak dapat dihindari, 

bahkan ada kebocoran yang disengaja untuk melumasi batang yang 

bergerak meluncur pada seal.  

 
Gambar 15.  Cara Penggunaan Crocodile Jack 

Ada beberapa posisi yang cocok untuk menempatkan dongkrak,  Yaitu: 

1. Main suspension mounting points . 

2. Differential housing. 

3. Major chassis points. 
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Gambar 16. Dongkrak Pada Pengangkatan Kendaraan dan 
 Pemasangan Safety Stand 

 

 

3.   Keamanan Crocodile Jack; 

1. Pastikan dongkraknya mampu bekerja dengan baik. 

2. Pastikan kendaraan distabilkan sebelum didongkrak. 

3. Biarkan pegangannya ke atas bila tidak memompa. Ini akan 

mencegah orang tersandung pada pegangan tersebut. 

4. Tempatkan penahan pengaman di bawah kendaraan sebelum 

bekerja. 

 

 

B.    Bottle jack (Dongkrak botol) 

Dongkrak ini disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. 

Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat 

kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan 

pada bagian chassis  kendaraan. Perbedaannya adalah bahwa 

penggunaan bottle jack dapat dimasukkan ke dalam kendaraan sebagai 

perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk 

mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes atau bocor. 
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Cara menggunakan bottle jack : 

a. Tempatkan bottle jack di bawah kendaraan pada bagian yang akan 

diangkat. Untuk mengurangi terjadinya slip (dongkrak lepas dari 

titik tumpunya pada kendaraan), maka sebaiknya dongkrak 

ditempatkan pada titik tumpu sesuai anjuran pabrik pembuat 

kendaraan. 

b. Tutup katup oli bottle jack dan pasangkan batang pengungkit. 

c . Tekan batang pengungkit berulang-ulang hingga kendaraan 

terangkat sesuai kebutuhan.  

Catatan :  

Bila perlu, sebelum melakukan pendongkrakkan kendaraan, stel / 

keluarkan batang berulir (yang ada didalam batang pendorong 

dongkrak) hingga batang berulir tersebut hampir menyentuh titik 

tumpu yang akan diangkat. 

d. Pasangkan safety stand pada bagian yang aman, dimana tidak 

terjadi slip dan tidak merusak komponen kendaraan. 

e. Turunkan bottle jack dengan membuka katup oli hingga kendaraan 

ditumpu pada safety stand. 

f. Perawatan bottle jack. 

Periksa secara rutin banyaknya oli pada tabung bottle jack, bila 

perlu ditambah dengan oli yang sesuai dengan spesifikasi pabrik 

bottle jack. 

Catatan : 

Sebagai pertanda bahwa oli bottle jack harus ditambah adalah 

bahwa dongkrak tidak mampu mengangkat kendaraan atau langkah 

dongkrak tidak bisa maksimum. 

 

C. Dongkrak gunting dan dongkrak tiga tingkat (scissor jack and 

tripple lift jack) 

Fungsi dongkrak gunting dan dongkrak tiga tingkat sama seperti 

bottle jack yang sudah dijelaskan di atas. Perbedaannya terletak pada 

tingkat kesulitan pemakaiannya, yaitu bahwa gaya yang dibutuhkan 

untuk menggeserkan dongkrak gunting dan dongkrak tiga tingkat relatif 
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lebih besar. Keuntungan dongkrak gunting adalah dari segi harga yang 

relatif lebih murah. 

1. Cara menggunakan dongkrak gunting dan dongkrak tiga tingkat 

antara lain : 

a. Tempatkan jack di bawah kendaraan pada titik tumpu yang 

akan diangkat. 

b. Pasangkan batang pemutar pada jack. 

c. Putar batang pemutar searah jarum jam hingga kendaraan 

terangkat setinggi yang diharapkan. 

d. Jika memungkinkan, pasangkan safety stand untuk lebih 

menjamin keselamatan kerja, terutama jika orang yang bekerja 

harus masuk ke bawah kendaraan.  

Perhatikan : 

Jangan menggunakan jack melampaui daya angkat maksimum 

yang diizinkan karena selain dapat merusak jack, juga 

kendaraan bisa jatuh secara tiba-tiba dan mencelakai orang 

yang sedang bekerja. 

 

2. Perawatan dongkrak gunting dan dongkrak tiga tingkat. 

Sebagai penggerak mekanik pada dongkrak gunting maka di 

dalamnya dilengkapi dengan poros berulir sedangkan untuk 

dongkrak tiga tingkat dilengkapi dengan roda gigi. Untuk 

mengurangi gesekan maka pada bagian tersebut di atas harus 

dilumasi dengan grease secara rutin, terutama jika jack tersebut 

sulit digerakkan. 

 

2.  Safety Stand 

Safety stand adalah merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan 

yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya di bengkel dan garasi 

kendaraan, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak atau jack tidak 

dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip a ntara dongkrak dengan titik 

tumpu pada kendaraan, terutama jika terjadi goyangan pada kendaraan sewaktu 

memperbaiki.  
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Gambar 17.  Bagian-bagian stand pengaman 

 

 
Gambar 18.  Bagian depan kendaraan disangga dengan stand 

 
Gambar 19.  Bagian belakang kendaraan disangga dengan stand 
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1.  Penggunaan safety stand 

1. Tempat safety stand pada lantai yang datar. 

2. Pada waktu kendaraan dinaikkan, aturlah safety stand pada 

ketinggian yang diinginkan dengan menggunakan pengatur mur 

pengunci. 

3. Posisikan safety stand di bawah kerangka struktural atau tempat 

suspensi utama atau differential housing, bukan di bawah pan 

lantai atau sill. 

4. Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada safety stand. 

 

2.  Keamanan safety stand 

1. Jangan menggunakan safety stand yang rusak, sadel atau 

dasarnya retak. 

2. Pastikan tali pengatur, atau jarum/pin bekerja dengan benar dan 

mengunci pada posisinya. 

3. Jangan memanjat ke bawah kendaraan untuk menempatkan safety 

stand.  Selipkan penahannya pada posisi yang diinginkan. 

 

3.  Pemeliharaan safety stand 

1. Jagalah agar safety stand tetap bersih. 

2. Lumasilah post pengatur tali dengan sedikit oli. 

3. Simpanlah safety stand pada lokasi yang tepat di lantai bengkel, 

atau rak yang sesuai. 
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3. Car Hoist 

Car hoist juga merupakan alat pengangkat kendaraan yang 

memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada mekanik bengkel untuk 

bergerak secara leluasa di bawah kendaraan dalam memperbaiki hampir 

seluruh komponen yang ada di bawah kendaraan, karena mekanik dapat 

berdiri dan berjalan di bawah kendaraan sehingga perbaikkan lebih 

mudah dilakukan.  

Car hoist hanya digunakan oleh bengkel-bengkel besar, karena di 

samping harganya cukup mahal juga membutuhkan tempat yang cukup 

luas. 

a. Macam-macam car hoist 

Car hoist terutama dibedakan menurut alat penggeraknya, yaitu 

penggerak mekanik (poros berulir), penggerak hidrolik, dan penggerak 

pneumatik, walaupun yang disebut terakhir belum digunakan secara 

umum di Indonesia. 

 

b. Cara menggunakan car hoist 

Bentuk konstruksi car hoist yang digerakkan secara mekanik 

maupun hidrolik, hampir tidak dapat dibedakan, termasuk cara 

menggunakannya pun hampir sama. Dengan demikian, jika sudah 

bisa menggunakan car hoist penggerak mekanik maka otomatis akan 

dapat menggunakan penggerak hidrolik. Cara menggunakannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pindahkan kendaraan ke area car hoist hinga kendaran dapat 

diangkat dengan aman. Faktor keamanan yang harus 

diperhatikan adalah : 

a. Daya angkat car hoist harus diatas berat kendaraan. 

b. Posisi kendaraan pada car hoist harus seimbang dan tepat 

pada dudukan yang aman, untuk menghindari kendaran 

terguling. 

c. Disekitar car hoist harus bebas dari barang-barang yang 

mungkin mengganggu pada saat kendaraan diangkat. 
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2. Tekan tombol motor listrik hingga kendaraan terangkat setinggi 

yang diinginkan. Untuk car hoist yang menggunakan lengan 

pengangkat, sebelum mobil terangkat, periksa dahulu lengan 

pengangkat apakah sudah tepat pada dudukan yang diharapkan 

dan terhindar dari komponen-komponen yang mungkin rusak. 

3. Jika car hoist dilengkapi dengan alat pengaman (umumnya 

penggerak hidrolik) maka pasanglah alat pengaman tersebut 

untuk mencegah kerusakan pada sistem hidrolik car hoist dan 

sekaligus mencegah car hoist turun secara tiba-tiba. 

 

c. Perawatan car hoist 

1. Lumasilah secara rutin bagian-bagian mekanik yang bergesekan 

yaitu tiang penyangga untuk penggerak hidrolik dan poros berulir 

untuk pengerak mekanik. 

2. Tambahkan oli hidrolik pada car hoist penggerak hidrolik jika oli 

berkurang pada tabung oli, terutama jika car hoist tidak dapat 

bergerak naik untuk mengangkat kendaraan. 

3. Periksa secara rutin kebocoran oli pada seluruh komponen sistem 

hidrolik. 

 

4. Cranes 

Cranes  digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi 

yang akan diperbaiki sekaligus untuk memasangkannya setelah selesai 

diperbaiki. Untuk itu, maka cranes  dilengkapi dengan roda agar bisa 

memindahkan engine ke tempat perbaikan. 

a. Cara menggunakan Cranes 

1. Tempatkan cranes pada posisi yang aman untuk mengangkat 

engine ataupun transmisi dimana cranes  tidak bersinggungan 

dengan kendaraan dan lengan pengangkat cranes tepat pada 

posisi untuk mengangkat engine atau transmisi. 

2. Jika perlu, siapkan rantai sebagai kelengkapan dari pada  

cranes  dimana kedua ujung rantai tersebut diikatkan pada 

engine menggunakan baut-baut yang sesuai. 
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3. Ikatkan rantai pada lengan pengangkat cranes. 

4. Tutup katup oli cranes. 

5. Tekan batang pengungkit berulang-ulang hingga engine atau 

transmis i terangkat melalui rantai. Periksa apakah engine atau 

transmisi terangkat pada posisi seimbang. Jika perlu perbaiki 

letak rantai agar pengangkatan seimbang. 

6. Setelah engine atau transmisi terangkat hingga ketinggian yang 

diharapkan, doronglah cranes sambil mengangkat engine atau 

transmisi, ketempat dimana akan dilakukan perbaikan. 

7. Untuk menurunkan engine atau transmisi, bukalah katup oli 

secara perlahan-lahan. 

 

b. Perawatan cranes 

Perawatan cranes hampir sama seperti perawatan alat-alat 

hidrolik pada umumnya,  yaitu memeriksa dan menambah oli 

hidrolik secara rutin. Disamping itu, adalah dengan melumasi 

komponen-komponen mekanik yang bergesekan seperti engsel-

engsel yang terdapat lengan cranes. 

 
Gambar 20.  Cranes 
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Undang-Undang Pokok Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 

Tujuan dan Sasaran Keselamatan & Kesehatan Kerja  

Apakah sasaran Undang-Undang tersebut ?  

Pada intinya, undang-undang menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan 

standar keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja. 

Dan mengurangi kecelakaan akibat kerja serta penyebaran penyakit. Sasaran undang-

undang tersebut adalah, antara lain : 

?? Untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tiap orang pada saat 

bekerja. 

?? Untuk melindungi setiap orang saat bekerja terhadap resiko pada keselamatan 

dan kesehatannya.  

?? Untuk membantu menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. 

?? Untuk mengurangi tiap sumber yang beresiko pada kesehatan, keselamatan dan 

kesejahteraan orang saat bekerja. 

?? Untuk menyediakan kebutuhan pegawai dan perusahaan serta asosiasi yang 

mewakili pegawai dan perusahaan dalam me rumuskan dan mewujudkan standar 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Sasaran undang-undang sebaiknya diamati ketika diterjemahkan pada bagian lain  dari 

undang-undang. 

Untuk hak-hak yang tidak utama bervariasi antar-wilayah sesuai permohonan setiap 

pembuat undang-undang yang relevan dengan pemerintah pusat dan wilayah 

pemberlakukan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

Tanggung Jawab 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama antar- 

pengusaha dan pegawai/karyawan. 

Berikut ini adalah daftar informasi umum tanggung jawab perusahaan. 

Tanggung jawab Perusahaan  

Perusahaan menuntut tersedianya dan terpeliharanya sejauh yang dapat dilakukan untuk 

para pegawai suatu lingkungan kerja yang aman tanpa resiko terhadap kesehatannya.  

Kewajiban khusus, sebagai contoh, tata tertib apa yang diperlukan untuk ditaati dengan 

kewajiban umumnya, termasuk: 
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?? Penyediaan dan perawatan pabrik dan sistem kerja (seperti; langkah kerja rutin 

dan frekuansi kerja). 

?? Pengaturan sistem keamanan kerja dalam hubungan dengan tanaman dan zat 

kimia (seperti; toksik kimia, debu dan serat). 

?? Penyediaan lingkungan kerja yang aman (seperti; pengendalian tingkat suara dan 

getaran). 

?? Penyediaan fasilitas kesejahteraan yang memadai (seperti; lokasi kebersihan diri, 

tempat menyimpan barang, tempat makan/kantin). 

?? Penyediaan tempat yang memadai untuk informasi bahaya yang sesuai instruksi, 

latihan dan pengamatan para pegawai, yang dapat memberikan rasa keamanan 

kerja.  

 

Para pengusaha memberikan upah yang sama untuk pekerja lepas dan para 

pegawainya yang bekerja ditempat kerja. Upah tersebut dapat diperpanjang untuk urusan 

lebih yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ini meliputi contoh, pekerja sampingan 

yang besar yang terdapat pada seluruh perusahaan dan beberapa kontraktor lepas yang 

menyelenggarakan jenis pekerjaan yang berbeda. Selanjutnya, perusahaan diminta 

untuk melaksanakan semampunya untuk memonitor kesehatan pegawainya (seperti; 

pemeriksaan tingkah laku, audiometri). 

Simpan informasi dan rekaman tiap pegawai untuk pemeriksaan kesehatan dan 

keselamatannya (sebagai contoh : hasil tes, catatan luka yang pernah diderita, kondisi 

sakit yang pernah diderita dan kecelakaan yang pernah dialami). 

Perusahaan atau pengguna dapat menggantikan seseorang dengan kualifikasi yang 

sesuai dengan saran yang diberikan sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan 

para pegawainya. (sebagai contoh, pada pabrik yang besar, ini berarti membutuhkan 

seorang perawat kesehatan kerja, seorang petugas keselamatan atau kebersihan 

dengan waktu penuh. Pada pabrik yang kecil dapat mencari seorang spesialis yang 

disarankan pada saat yang diperlukan). 

Personil yang telah dipilih dengan tepat pada tingkat senioritas akan menjadi wakil 

anggota di perusahaan saat muncul permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, 

atau saat anggota keselamatan dan kesehatan kerja menyimpang dari undang-undang 

yang berlaku.  

Memonitor keadaan disetiap tempat kerja di bawah pengendalian dan pengaturan 

perusahaan (seperti: pemeriksaan tingkat suara, pemeriksaan tingkat pencahayaan 

hingga bahan kimia berbahaya).  
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Menyediakan informasi untuk para pegawainya, termasuk di dalamnya pemakaian 

bahasa yang cocok, dengan sikap menghargai pada keselamatan dan kesehatan  

ditempat kerja, termasuk nama personil yang dibutuhkan pegawai untuk membuat 

penyelidikan atau pengaduan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

 

Tanggung Jawab Pegawai 

Kewajiban para pegawai seperti dinyatakan dibawah ini: 

Saat bekerja seorang pegawai harus; 

a) Memiliki sikap yang semestinya untuk peduli pada dirinya atas keselamatan dan 

kesehatannya, dan untuk keselamatan dan kesehatan semua orang yang 

mungkin dapat terkena dengan bertindak atau mengikuti aturan ditempat kerja. 

b) Bekerjasama dengan perusahaannya dengan menghargai tindakan yang diambil 

oleh perusahaan untuk diikuti dengan beberapa syarat yang ditentukan dengan 

atau hukum yang berlaku . 

Sebagai tambahan, para pegawai tidak boleh dengan sengaja atau sembarangan 

mencampuri atau menyalah-gunakan peralatan keselamatan yang telah disediakan. 

Para pegawai tidak boleh dengan sengaja mengambil resiko terhadap keselamtan dan 

kesehatan pegawai lain. 

Rehabilitasi 

Rehabilitasi ditujukan saat pemulihan, sedekat mungkin dengan tempat yang 

mungkin terjadinya luka terhadap pekerja baik secara psikis, psikologis, sosial, kejuruan, 

dan kondisi ekonomi yang dialami sebelum luka maupun selama menderita. 

Semua fasilitas rehabilitasi dan asosiasi disediakan dana termasuk untuk tindakan 

rehabilitasi seperti, konseling psikoterapi, bimbingan bidang jurusan, pelatihan relaksasi, 

biro perjalanan, akomodasi, dan biaya kehadiran, pelatihan rehabilitasi peningkatan 

kecakapan ke rja atau pelatihan untuk sesuatu yang lain seperti karir, tempat kerja, 

kendaraan dan modifikasi rumah, servis peralatan rumah tangga, petugas servis yang 

dipanggil.  

Aturan kewenangan adalah untuk memberi fasilitas yang semestinya sesuai dengan 

ketentuan yang ada dan yang cepat untuk merehabilitasi pekerja yang terluka.  
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Kewajiban Perusahaan dan Pegawai 

Perusahaan harus mengusahakan segala upaya untuk menyediakan atau 

menempatkan pegawai di kantor untuk menolong pekerja yang mendapat luka dan 

bekerja sama dalam latihan.   

Pekerja yang luka harus mendapatkan perlakuan yang semestinya, rehabilitasi dan 

pelatihan pekerjaan yang sesuai keuntungan dapat ditinjau kembali jika upaya yang 

semestinya sudah tidak dapat dilakukan. 

Dalam mempertahankan tuntutan untuk memberikan ganti rugi akibat luka, 

perusahaan harus membuktikan pada pegawai, apakah dia telah melakukan tindakan 

pencegahan terhadap luka tersebut dan semua perhatian dari hal yang semestinya harus 

diambil maka perusahaan telah memenuhi kewajiban perawatannya.  

 

Undang-Undang 

Undang-undang adalah  hukum yang melalui proses di parlemen  dan merupakan 

syarat yang sangat umum, undang-undang meliputi cakupan wilayah dari aktivitas 

pemerintahan seperti dalam bidang keuangan, keamanan jalan raya, perlindungan 

lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang dapat dicabut, tetapi 

lebih sering dilakukan pengantian dengan undang-undang yang lebih baik. 

Peraturan 

Peraturan adalah hukum yang dibuat dibawah undang-undang yang berlaku untuk 

meyakinkan yang dimaksud dalam undang-undang dapat diikuti. Peraturan-peraturan 

merupakan standar minimum yang harus dipenuhi dalam bidang perdagangan dan 

industri 

Kode Praktis 

Ini bukan undang-undang, ini dikembangkan sehngga para pekerja dapat tunduk 

dengan memenuhi syarat sesuai undang-undang dan peraturan dalam pekerjaannya 

sehari-hari. Kode praktek ini dapat digunakan di pengadilan pada beberapa wilayah 

sebagai barang bukti bagaimana suatu organisasi memenuhi kewajiban resminya. 
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Kesimpulan 

Penekanan pada prinsip keselamatan dan kesehatan pada tempat kerja yang lebih 

besar, pantas untuk digantikan dan direhabilitasi yang cepat untuk korban kecelakaan. 

Pemimpin perusahaan harus lebih mengembangkan kesehatan, keselamatan dan 

produktivitas tenaga kerja yang lebih baik lagi. 

Kuncinya adalah kerja sama, sehingga beban prestasi dan prinsip ini dapat dicapai 

dengan tepat pada semua pihak yang menaruh perhatian yaitu perusahaan, pekerja, 

penyedia layanan kesehatan dan pemerintah. 

Undang-undang dirancang sebagai elemen utama pada perekonomian dan 

perkembangan sosial pada masa yang akan datang, dan akan berhasil dengan 

partisipasi aktif dan kerja sama dari semua pihak yang menaruh perhatian. 

 

Komite dan Anggota Komite Keselamatan 

Semua wilayah pemberlakukan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja 

memiliki ketentuan untuk menjadi anggota dan komite keselamatan. 

Pemeriksaan dilakukan terpisah terhadap undang-undang setiap wilayah pada 

informasi yang sesuai. Di bawah ini adalah contoh pekerjaan yang biasa dilakukan oleh 

anggota dan komite keselamatan. 

Wakil anggota komite keselamatan ditempat kerja adalah orang yang dipilih oleh para 

pegawai untuk bernegosiasi antara pegawai dan pengusaha untuk masalah keselamatan 

dan kesehatan. 

 

Pekerjaan Anggota Komite Keselamatan dan Kesehatan 

1. Wakil anggota komite keselamatan dan kesehatan dimaksudkan untuk membuat 

keselamatan dan kesehatan ditempat kerja ; 

a) Memeriksa seluruh atau semua bagian tempat kerja pada setiap waktu setelah 

memberikan pemberitahuan sepantasnya pada perusahaan dan bergerak cepat 

pada saat terjadi berbagai kecelakaan, situasi bahaya, peristiwa yang 

membahayakan atau peristiwa yang langsung beresiko terhadap keselamatan 

dan kesehatan semua orang. 

b) Mendampingi para pemeriksa selama mengadakan pemeriksaan tempat kerja. 

c) Mewajibkan untuk mengadakan komite kese lamatan dan kesehatan. 

d) Dengan persetujuan pegawai, dapat setiap saat mengadakan wawancara antara 

pegawai. 
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2. Perusahaan diwajibkan memberikan informasi kepada anggota komite keselamatan 

dan kesehatan kerja sesuai hukum yang berlaku berhubungan dengan :  

a. Kenyataan dan potensi bahaya ditempat kerja . 

b. Keselamatan dan kesehatan para pegawai. 

c. Konsultasi dengan wakil anggota keselamatan saat mengubah tempat kerja. 

d. Mengijinkan wakil anggota komite keselamatan melakukan persiapan terhadap 

pekerjaan dan tugasnya. 

 

 

Komite Keselamatan dan Kesehatan 

Untuk waktu yang lama permasalahan pegawai sehubungan dengan 

keselamatan dan kesehatan ditempat kerja akan mungkin diselesaikan dengan 

cara kerja sama antara pengusaha dan pegawai serta komite keselamatan dan 

kesehatan. 

Anggota komite keselamatan dan kesehatan diberikan kewenangan sesuai 

undang-undang yang berlaku untuk mengharuskan pengusaha mendirikan komite 

keselamatan antara pengusaha dan pegawai, dan susunannya selalu 

dikonsultasikan.  

 

Pekerjaan minimum komite ini sebagai berikut:  

a. Memberikan fasilitas kerja sama antara pengusaha dan para pegawai 

diperusahaan dalam menghadapi hasutan, pengembangan dan 

menjalankan langkah yang direncanakan untuk meyakinkan keselamatan 

dan kesehatan para pegawai saat bekerja. 

b. Merumuskan, meninjau kembali serta menyebarkan (termasuk pemakaian 

bahasa yang sesuai) pada para pegawai tentang standarisasi, aturan dan 

prosedur yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan yang 

dapat dilakukan atau diadukan ditempat kerja. 

c. Pada pokoknya, aturan pada komite adalah melihat pada daftar kebijakan 

perkara sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan ditempat kerja 

dan melakukan peninjauan kembali pelaksanaan kebijakan dan 

prosedurnya. 
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Pekerjaan khusus komite termasuk juga hal-hal berikut : 

1. Mempelajari kecelakaan dan memberitahukan statistik penyebaran 

penyakit. Sehingga laporan tersebut dapat dijadikan untuk mengatur serta 

bersama-sama  melakukan tindakan yang disarankan pada keadaan dan 

praktek yang tidak aman dan tidak sehat. 

2. Melakukan pemeriksaan laporan keselamatan dan kesehatan pada bagian 

utama. 

3. Memperhatikan informasi laporan dan fakta yang diberikan oleh petugas 

pemeriksa. 

4. Memperhatikan laporan permohonan yang diajukan oleh anggota komite 

keselamatan dan kesehatan. 

Sebagai contoh, komite mengembangkan rancangan aturan langkah-langkah 

keamanan untuk melindungi pegawai saat menangani bahan kimia beracun. 

Kemudian diamati saat operasi pada tiap langkah dan ditinjau kembali 

kemungkinan adanya kecelakaan dan kemudian menetapkannya sebagai cara 

kerja baru kepada para pegawai. 
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c. Rangkuman 

 

1.  Derek adalah satu set katrol dengan sebuah kait (hook), rantai beban, rantai 

panjang dan sebuah rangka kerekan, untuk mengangkat mesin dari 

mobil/kendaraan. 

 

2.  Alat-alat angkat yang termasuk dalam kebutuhan utama kendaraan ringan   

adalah : 

a. Dongkrak. 

b. Rantai. 

c. Car lift. 

 

3. Jenis dongkrak yang umum digunakan di bengkel otomotif adalah crocodile 

jack, bottle jack, scissor jack. 

 

4.  Keuntungan pemakaian crocodile jack dibandingkan yang lainnya adalah lebih 

mudah digunakan karena gampang menggesernya ke arah posisi yang 

diinginkan, disamping itu waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat 

kendaraan lebih cepat dan lebih aman. 

 

5.  Perawatan tidak perlu dilakukan pada crocodile jack kecuali jika crocodile jack 

tidak bekerja normal mengangkat kendaraan, maka perlu pemeriksaan jumlah 

minyak pada tabung minyak karena minyak ini akan berkurang secara normal 

akibat kebocoran pada seal-seal crocodile jack yang tidak dapat dihindari. 

Bahkan ada kebocoran yang disengaja untuk melumasi batang yang bergerak 

meluncur pada seal.  

6.  Keamanan Crocodile Jack 

1. Pastikan dongkraknya mampu bekerja dengan baik. 

2. Pastikan kendaraan distabilkan sebelum didongkrak. 

3. Biarkan pegangannya ke atas bila tidak memompa. Ini akan mencegah 

orang tersandung pada pegangan tersebut. 

4. Tempatkan penahan pengaman di bawah kendaraan sebelum bekerja. 
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7. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat 

kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada 

bagian chassis kendaraan. Perbedaannya adalah bahwa penggunaan bottle 

jack dapat dimasukkan kedalam kendaran sebagai perlengkapan utama 

kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban 

kempes atau bocor. 

 

8.  Fungsi dongkrak gunting dan dongkrak tiga tingkat sama seperti bottle jack. 

Perbedaannya terletak pada tingkat kesulitan pemakaiannya, yaitu bahwa 

gaya yang dibutuhkan untuk menggeserkan dongkrak gunting dan dongkrak 

tiga tingkat relatif lebih besar. Keuntungan dongkrak gunting adalah dari segi 

harga yang relatif lebih murah. 

 

9. Sebagai penggerak mekanik pada dongkrak gunting maka di dalamnya 

dilengkapi dengan poros berulir sedangkan untuk dongkrak tiga tingkat 

dilengkapi dengan roda gigi. Untuk mengurangi gesekan maka pada bagian 

tersebut di atas harus dilumasi dengan grease secara rutin, terutama jika jack 

tersebut sulit digerakkan. 

 

10. Safety stand adalah merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan 

yang sudah diangkat dengan dongkrak. 

11.  Penggunaan safety stand 

1. Tempat safety stand pada lantai yang datar. 

2. Pada waktu kendaraan dinaikkan, aturlah safety stand pada ketinggian 

yang diinginkan dengan menggunakan pengatur mur pengunci. 

 

3. Posisikan safety stand di bawah kerangka struktural atau tempat suspensi 

utama atau differential housing, bukan di bawah pan lantai atau sill. 

4. Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada safety stand. 
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12.   Keamanan safety stand 

1. Jangan menggunakan safety stand yang rusak, sadel atau dasarnya retak. 

2. Pastikan tali pengatur, atau jarum/pin bekerja dengan benar dan mengunci 

pada posisinya. 

3. Jangan memanjat ke bawah kendaraan untuk menempatkan safety stand.  

Selipkan penahannya pada posisi yang diinginkan. 

 

13.   Pemeliharaan safety stand 

1. Jagalah agar safety stand tetap bersih. 

2. Lumasilah post pengatur tali dengan sedikit oli. 

3. Simpanlah safety stand pada lokasi yang tepat di lantai bengkel, atau rak 

yang sesuai. 

 

14. Car hoist juga merupakan alat pengangkat kendaraan yang memberikan 

keleluasaan yang lebih besar kepada mekanik bengkel untuk bergerak 

secara leluasa dibawah kendaraan dalam memperbaiki hampir seluruh 

komponen yang ada di bawah kendaraan. Keleluasaan ini diperoleh karena 

mekanik dapat berdiri dan berjalan di bawah kendaraan sehingga perbaikkan 

lebih mudah dilakukan.  
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d. Tugas Pembelajaran 

 

Pada penilaian unjuk kerja yang akan dilakukan, peserta diklat dipersyaratkan 

menampilkan kemampuan sesuai dengan urutan tugas yang disusun dalam analisis 

pokok bahasan.  Untuk itu disarankan kepada peserta diklat selalu berkonsultasi dengan 

guru/pembimbing dalam melaksanakan suatu tugas dan revisi terhadap teori yang 

dipelajari. 

Untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan kriteria , standar yang harus 

dicapai oleh peserta diklat yang dianggap kompeten adalah : 

1. Dapat menentukan perlengkapan yang tepat sesuai kebutuhan. 

2. Dapat menempatkan part/komponen/material pada perlengkapan 

pengangkatan dan pemindahan dengan aman. 

3. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Standard Operation 

Procedures), Undang-Undang K3 dan kebijakan perusahaan. 

 

Lakukanlah tugas-tugas belajar di bawah ini : 

1. Tentukan perlengkapan yang akan digunakan sesuai kebutuhan. 

2. Tempatkan part/komponen/material pada perlengkapan pengangkatan dan 

pemindahan sesuai dengan prosedur. 

3. Lakukan semua kegiatan sesuai dengan SOP, undang-undang K3 dan 

kebijakan perusahaan yang berlaku. 
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e.  Tes Formatif 

 

Pertanyaan 1 

Apa yang dimaksud dengan derek ? 

Pertanyaan 2 

Sebutkan alat-alat angkat yang termasuk dalam kebutuhan utama kendaraan 

ringan ? 

Pertanyaan 3 

Sebutkan jenis-jenis dongkrak yang umum digunakan di bengkel otomotif ? 

Pertanyaan 4 

Sebutkan cara menggunakan dongkrak buaya ? 

Pertanyaan 5 

Sebutkan posisi yang cocok untuk menempatkan dongkrak ? 

Pertanyaan 6 

Sebutkan cara menggunakan dongkrak botol ? 

Pertanyaan 7 

Sebutkan cara menggunakan dongkrak gunting dan dongkrak tiga tingkat ? 

Pertanyaan 8 

Apa yang dimaksud dengan safety stand ? 

Pertanyaan 9 

Sebutkan cara menggunakan safety stand ? 

Pertanyaan 10 

Sebutkan macam-macam car hoist ? 

Pertanyaan 11 

Sebutkan kegunaan dari cranes  ? 

Pertanyaan 12 

Sebutkan sasaran undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja ? 
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f. Kunci Jawaban 

 

Jawaban 1 

Derek adalah satu set katrol dengan sebuah kait (hook), rantai beban, rantai 

panjang dan sebuah rangka kerekan, untuk mengangkat mesin dari 

mobil/kendaraan. 

 

Jawaban 2 

1. Dongkrak. 

2. Rantai. 

3. Car lift. 

 

Jawaban 3 

1. Crocodile jack. 

2. Bottle jack. 

3. Scissor jack . 

 

Jawaban 4 

a. Letakkan / dorong crocodile jack ke bawah kendaraan pada posisi mana 

dongkrak akan mengangkat kendaraan. Yakinkan bahwa lantai cukup keras 

agar roda crocodile jack tidak amblas. 

b. Tutup katup oli crocodile jack untuk siap mendongkrak. 

c. Gerakkan batang pengungkit crocodile jack hingga batang pengangkat 

crocodile jack hampir menyentuh bagian yang akan diangkat. 

d. Yakinkan bahwa bidang kontak antara crocodile jack dengan kendaraan 

sudah tepat pada bagian yang diharapkan agar tidak terjadi slip atau 

kerusakan pada komponen kendaraan. 

e. Lanjutkan menggerakkan batang pengungkit hingga kendaraan terangkat 

pada ketinggian yang diharapkan. 

f. Sebelum melakukan pekerjaan, topanglah kendaraan dengan safety stand 

agar aman apabila crocodile jack turun sendiri. 
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g. Turunkan sedikit crocodile jack dengan cara membuka katup oli hingga safety 

stand menyentuh kendaraan dan bila perlu keluarkan crocodile jack  dari 

bawah kendaraan setelah safety stand menopang kendaraan dengan baik. 

 

Jawaban 5 

1. Main suspension mounting points. 

2. Differential housing. 

3. Major chassis points . 

 

Jawaban 6 

a. Tempatkan bottle jack di bawah kendaraan pada bagian yang akan diangkat. 

Untuk mengurangi terjadinya slip (dongkrak lepas dari titik tumpunya pada 

kendaraan), maka sebaiknya dongkrak ditempatkan pada titik tumpu sesuai 

anjuran pabrik pembuat kendaraan. 

b. Tutup katup oli bottle jack dan pasangkan batang pengungkit. 

c. Tekan batang pengungkit berulang-ulang hingga kendaraan terangkat sesuai 

kebutuhan.  

d. Pasangkan safety stand pada bagian yang aman, dimana tidak terjadi slip dan 

tidak merusak komponen kendaraan. 

e. Turunkan bottle jack dengan membuka katup oli hingga kendaraan ditumpu 

pada safety stand. 

 

Jawaban 7 

a. Tempatkan dongkrak di bawah kendaraan pada titik tumpu yang akan 

diangkat. 

b. Pasangkan batang pemutar pada dongkrak. 

c. Putar batang pemutar searah jarum jam hingga kendaraan terangkat setinggi 

yang diharapkan. 

d. Jika memungkinkan, pasangkan safety stand untuk lebih menjamin 

keselamatan kerja, terutama jika orang yang bekerja harus masuk ke bawah 

kendaraan.  
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Jawaban 8 

Safety stand adalah merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang 

sudah diangkat dengan dongkrak. 

 

Jawaban 9 

1. Tempat safety stand pada lantai yang datar. 

2. Pada waktu kendaraan dinaikkan, aturlah safety stand pada ketinggian yang 

diinginkan dengan menggunakan pengatur mur pengunci. 

3. Posisikan safety stand di bawah kerangka struktural atau tempat suspensi 

utama atau differential housing, bukan di bawah pan lantai atau sill. 

4. Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada safety stand. 

 

Jawaban 10 

1. Penggerak mekanik (poros berulir). 

2. Penggerak hidrolik. 

3. Penggerak pneumatik. 

 

Jawaban 11 

Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan 

diperbaiki sekaligus untuk memasangkannya setelah selesai diperbaiki.  

 

Jawaban 12 

1. Untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraaan tiap orang pada 

saat bekerja . 

2. Untuk melindungi setiap orang saat bekerja terhadap resiko pada keselamatan 

dan kesehatannya.  

3. Untuk membantu menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. 

4. Untuk mengurangi tiap sumber yang beresiko pada kesehatan, keselamatan 

dan kesejahteraan orang saat bekerja. 

5. Untuk menyediakan kebutuhan pegawai dan perusahaan serta asosiasi yang 

mewakili pegawai dan perusahaan dalam merumuskan dan mewujudkan 

standar keselamatan dan kesehatan kerja. 
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III.  EVALUASI 

 

1. COGNITIF SKILL 

 

Pertanyaan 1 

Sebutkan tiga m etode yang biasa digunakan untuk mengangkat mesin ? 

Pertanyaan 2 

Hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sebelum anda mengangkat sebuah 

benda ? 

Pertanyaan 3 

Berapa berat maksimum yang diijinkan untuk diangkat oleh seorang pekerja ?  

Pertanyaan 4 

Sebutkan cara-cara mengangkat benda berat ?  

Pertanyaan 5 

Sebutkan cara pemasangan tali pengikat pada komponen, beserta contoh 

gambar ! 

Pertanyaan 6 

Sebutkan pengelompokkan bahan yang membahayakan kehidupan manusia atau 

lingkungan ? 

Pertanyaan 7 

Sebutkan bahan-bahan yang tergolong beracun ?  

Pertanyaan 8 

Sebutkan bahan-bahan yang tergolong mudah terbakar ? 

Pertanyaan 9 

Apa yang dimaksud dengan derek ?  

Pertanyaan 10 

Sebutkan alat-alat angkat yang termasuk dalam kebutuhan utama kendaraan 

ringan ? 

Pertanyaan 11 

Sebutkan jenis-jenis dongkrak yang umum digunakan dibengkel otomotif ? 
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Pertanyaan 12 

Sebutkan cara menggunakan dongkrak buaya ? 

Pertanyaan 13 

Sebutkan posisi yang cocok untuk menempatkan dongkrak ? 

Pertanyaan 14 

Sebutkan cara menggunakan dongkrak botol ? 

Pertanyaan 15 

Sebutkan cara menggunakan dongkrak gunting dan dongkrak tiga tingkat ? 

Pertanyaan 16 

Apa yang dimaksud dengan safety stand ? 

Pertanyaan 17 

Sebutkan cara menggunakan safety stand ? 

Pertanyaan 18 

Sebutkan macam-macam car hoist ? 

Pertanyaan 19 

Sebutkan kegunaan dari cranes  ? 

Pertanyaan 20 

Sebutkan sasaran undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja ? 
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2. Psicomotor skill 

 

a. Tes P enggunaan Crocodile Jack 

 

1. Jenis Tes  

Cara penggunaan crocodile jack ( dongkrak buaya). 

 

2. Alat dan Bahan praktik 

Alat : 

??Satu unit kendaraan. 

??Satu unit crocodile jack. 

 

3. Keselamatan kerja  

a. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan dengan 

benar. 

b. Pastikan dongkraknya mampu bekerja dengan baik. 

c . Pastikan kendaraan distabilkan sebelum didongkrak. 

d. Biarkan pegangannya ke atas bila tidak memompa. Ini akan mencegah 

orang tersandung pada pegangan tersebut. 

e. Tempatkan penahan pengaman di bawah kendaraan sebelum bekerja. 

 

4.  Langkah kerja  

a. Letakkan / dorong crocodile jack ke bawah kendaraan pada posisi 

mana dongkrak akan mengangkat kendaraan. Yakinkan bahwa lantai 

cukup keras agar roda crocodile jack tidak amblas. 

b. Tutup katup oli crocodile jack untuk siap mendongkrak. 

c . Gerakkan batang pengungkit crocodile jack hingga batang pengangkat 

crocodile jack hampir menyentuh bagian yang akan diangkat. 

d. Yakinkan bahwa bidang kontak antara crocodile jack dengan 

kendaraan sudah tepat pada bagian yang diharapkan agar tidak terjadi 

slip atau kerusakan pada komponen kendaraan. 
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e. Lanjutkan menggerakkan batang pengungkit hingga kendaraan 

terangkat pada ketinggian yang diharapkan. 

f. Sebelum melakukan pekerjaan, topanglah kendaraan dengan safety 

stand agar aman apabila crocodile jack turun sendiri. 

g. Turunkan sedikit crocodile jack dengan cara membuka katup oli hingga 

safety stand menyentuh kendaraan dan bila perlu keluarkan crocodile 

jack dari bawah kendaraan setelah safety stand menopang kendaraan 

dengan baik. 

 

5.  Gambar Kerja 

 

 

 

Gambar C 3.1 Dongkrak Pada Pengangkatan Kendaraan dan Pemasangan 

Safety Stand 
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Instrumen Penilaian 

Nama     : ……………………………………. 

Group     : …………………………………… 

 

 

Cek list 
No Aspek yang diamati 

Benar Salah 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

Cara meletakkan / dorong crocodile jack ke 

bawah kendaraan pada posisi mana dongkrak 

akan mengangkat kendaraan. 

 

Pemeriksaan tutup katup oli crocodile jack 

apakah sudah siap  untuk  mendongkrak. 

 

Cara menggerakkan batang pengungkit 

crocodile jack hingga batang pengangkat 

crocodile jack hampir menyentuh bagian yang 

akan diangkat. 

Cara pemeriksaan bidang kontak antara 

crocodile jack dengan kendaraan sudah tepat 

pada bagian yang diharapkan agar tidak terjadi 

slip atau kerusakan pada komponen 

kendaraan.                                          

Cara menggerakkan batang pengungkit hingga 

kendaraan terangkat pada ketinggian yang 

diharapkan. 

 

Cara sebelum melakukan pekerjaan, topanglah 

kendaraan dengan safety stand agar aman 

apabila  crocodile jack turun sendiri. 
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7 Cara menurunkan crocodile jack dengan cara 

membuka katup oli hingga safety stand 

menyentuh kendaraan dan bila perlu keluarkan 

crocodile jack dari bawah kendaraan setelah 

safety stand menopang kendaraan dengan 

baik. 
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b. Tes  Penggunaan Safety Stand 
 
1. Jenis Tes  

Cara penggunaan safety stand (penyangga mobil). 

 

2. Alat dan Bahan praktik  

Alat : 

??Satu unit kendaraan. 

??Satu unit safety stand. 

 

3. Keselamatan kerja  

a. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan dengan 

benar. 

b. Jangan menggunakan safety stand yang rusak, sadel atau dasarnya 

retak. 

c. Pastikan tali pengatur, atau jarum/pin bekerja dengan benar dan 

mengunci pada posisinya. 

d. Jangan memanjat ke bawah kendaraan untuk menempatkan safety stand.  

Selipkan penahannya pada posisi yang diinginkan. 

 

4.  Langkah kerja : 

1. Tempat safety stand pada lantai yang datar. 

2. Pada waktu kendaraan dinaikkan, aturlah safety stand pada ketinggian 

yang diinginkan dengan menggunakan pengatur mur pengunci. 

3. Posisikan safety stand di bawah kerangka struktural atau tempat suspensi 

utama atau differential housing, bukan di bawah pan lantai atau sill. 

4. Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada safety stand. 
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5.  Gambar Kerja 

 

  

Gambar C 3.2.  Bagian Depan Kendaraan Disangga dengan Safety Stand 

 
Gambar C 3.3. Bagian Belakang Kendaraan Disangga dengan Safety Stand 
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Instrumen Penilaian 

 

Nama     : ……………………………………. 

Group     : …………………………………… 

 

Cek list 
No Aspek yang diamati 

Benar Salah 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Cara menempatkan safety stand pada lantai 

yang datar. 

 

Cara mengatur safety stand pada ketinggian 

yang diinginkan dengan menggunakan 

pengatur mur pengunci. 

 

Cara memposisikan safety stand di bawah 

kerangka struktural atau tempat suspensi 

utama atau differential housing, bukan di 

bawah pan lantai atau sill. 

 

Cara menurunkan dongkrak sehingga 

kendaraan berada pada safety stand. 
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Kunci Jawaban Kognitif Skill 
Jawaban 1 

1. Block and Tackle – ini memerlukan metode pemindahan tambahan. Sebuah 

troli yang berjalan di atas diperlukan untuk membawa mesin ke bangku kerja. 

2. Operasi secara manual, alat angkut hidrolik bergerak – ini memberikan 

kemudahan mengangkat mesin dari truk dan dapat dengan mudah disetir ke 

bangku kerja. 

3. Forklift troley or truck  – digunakan ketika mesin ditempatkan palet kayu. Mesin 

harus diletakkan pada palet sehingga mesin tidak bergerak ketika diangkat. 

 

Jawaban 2 

1. Berat benda. 

2. Tinggi pengangkatan. 

3. Apakah harus membungkuk. 

4. Apakah tubuh perlu berputar. 

5. Apakah pengangkatan seimbang pada kedua belah tangan. 

6. Apakah benda licin atau sukar dipegang. 

7. Apakah benda besar sekali. 

8. Apakah ruang gerak/kerja cukup memadai. 

9. Apakah lantainya licin atau tidak rata. 

 

Jawaban 3 

Berat maksimum yang diijinkan untuk diangkat oleh seorang pekerja adalah  

55 kg. 

 

Jawaban 4 

1. Waktu mengangkat benda, usahakanlah agar tubuh tetap tegak. 

2. Membagi-bagi berat beban sama rata. 

3. Biarkan susunan tulang dari tubuh menyokong dan menopang beban. 

4. Gunakan alat pikul seperti penyandang, ambil kulit atau pikulan. 
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Jawaban 5 

1. Selempang harus ditempatkan di bawah mesin dimana mereka tidak merusak 

mesin pada saat mesin tersebut diangkat. 

2. Selempang harus diperlebar, sehingga alat itu dapat memikul beban mesin 

dengan rata. 

3. Titik angkat harus didekatkan pada pusat massa mesin (titik berat mesin).  

 

 

Gambar C 3.4. Posisi Pemasangan Selempang Pada Mesin 

 

Jawaban 6 

a. Bahan beracun. 

b. Bahan yang mudah terbakar. 

c. Bahan yang mudah merusak kendaraan. 
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Jawaban 7 

a. CO (karbon monoksida). 

b. Pb (timah hitam). 

c. Hg (air raksa). 

d. Sealer araldite  dan plastic steel. 

 

Jawaban 8 

a. Bensin. 

b. LPG. 

c. Uap baterai. 

d. Asetilen. 

 

Jawaban 9 

Derek adalah satu set katrol dengan sebuah kait (hook), rantai beban, rantai 

panjang dan sebuah rangka kerekan, untuk mengangkat mesin dari 

mobil/kendaraan. 

 

Jawaban 10 

1. Dongkrak. 

2. Rantai. 

3. Car lift. 

 

Jawaban 11 

1. crocodile jack. 

2. bottle jack. 

3. scissor jack . 

 

Jawaban 12 

a. Letakkan / dorong crocodile jack ke bawah kendaraan pada posisi mana 

dongkrak akan mengangkat kendaraan. Yakinkan bahwa lantai cukup keras 

agar roda crocodile jack tidak amblas. 

b. Tutup katup oli crocodile jack untuk siap mendongkrak. 
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c. Gerakkan batang pengungkit crocodile jack hingga batang pengangkat 

crocodile jack hampir menyentuh bagian yang akan diangkat. 

d. Yakinkan bahwa bidang kontak antara crocodile jack dengan kendaraan 

sudah tepat pada bagian yang diharapkan agar tidak terjadi slip atau 

kerusakan pada komponen kendaraan. 

e. Lanjutkan menggerakkan batang pengungkit hingga kendaraan terangkat 

pada ketinggian yang diharapkan. 

f. Sebelum melakukan pekerjaan, topanglah kendaraan dengan safety stand 

agar aman apabila crocodile jack turun sendiri. 

g. Turunkan sedikit crocodile jack dengan cara membuka katup oli hingga 

safety stand menyentuh kendaraan dan bila perlu keluarkan crocodile jack 

dari bawah kendaraan setelah safety stand menopang kendaraan dengan 

baik. 

 

Jawaban 13 

1. Main suspension mounting points. 

2. Differential housing. 

3. Major chassis points . 

 

Jawaban 14 

a. Tempatkan bottle jack di bawah kendaraan pada bagian yang akan diangkat. 

Untuk mengurangi terjadinya slip (dongkrak lepas dari titik tumpunya pada 

kendaraan), maka sebaiknya dongkrak ditempatkan pada titik tumpu sesuai 

anjuran pabrik pembuat kendaraan. 

b. Tutup katup oli bottle jack dan pasangkan batang pengungkit. 

c. Tekan batang pengungkit berulang-ulang hingga kendaraan terangkat sesuai 

kebutuhan.  

d. Pasangkan safety stand pada bagian yang aman, dimana tidak terjadi slip 

dan tidak merusak komponen kendaraan. 

e. Turunkan bottle jack dengan membuka katup oli hingga kendaraan ditumpu 

pada safety stand. 
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Jawaban 15 

a. Tempatkan dongkrak di bawah kendaraan pada titik tumpu yang akan 

diangkat. 

b. Pasangkan batang pemutar pada dongkrak. 

c. Putar batang pemutar searah jarum jam hingga kendaraan terangkat setinggi 

yang diharapkan. 

d. Jika memungkinkan, pasangkan safety stand untuk lebih menjamin 

keselamatan kerja, terutama jika orang yang bekerja harus masuk ke bawah 

kendaraan.  

 

Jawaban 16 

Safety stand adalah merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang 

sudah diangkat dengan dongkrak. 

 

Jawaban 17 

1. Tempat safety stand pada lantai yang datar. 

2. Pada waktu kendaraan dinaikkan, aturlah safety stand pada ketinggian yang 

diinginkan dengan menggunakan pengatur mur pengunci. 

3. Posisikan safety stand di bawah kerangka struktural atau tempat suspensi 

utama atau differential housing, bukan di bawah pan lantai atau sill. 

4. Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada safety stand. 

 

Jawaban 18 

1. Penggerak mekanik (poros berulir). 

2. Penggerak hidrolik. 

3. Penggerak pneumatik. 

 

 

Jawaban 19 

Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan 

diperbaiki sekaligus untuk memasangkannya setelah selesai diperbaiki.  
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Jawaban 20 

1. Untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraaan tiap orang pada 

saat bekerja . 

2. Untuk melindungi setiap orang saat bekerja terhadap resiko pada keselamatan 

dan kesehatannya.  

3. Untuk membantu menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. 

4. Untuk mengurangi tiap sumber yang beresiko pada kesehatan, keselamatan 

dan kesejahteraan orang saat bekerja. 

5. Untuk menyediakan kebutuhan pegawai dan perusahaan serta asosiasi yang 

mewakili pegawai dan perusahaan dalam merumuskan dan mewujudkan 

standar keselamatan dan kesehatan kerja. 
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IV.  PENUTUP 

 

Kesimpulan 
 
 
Tanggal: ……………………….. 
 
 
Peserta Pelatihan telah dinilai dan dinyatakan (Coret yang tidak diperlu) 
 
 
 
KOMPETEN      BELUM KOMPETEN  
 
 
 
 
Nama Peserta Pendidikan Pelatihan   Nama Penilai 
 
 
 
 
…………………………………………   
 ……………………………………… 
Tanda Tangan       Tanda Tangan 
 
 
 
…………………………………………   
 ………………………………………. 

Komentar/Saran 
(Penilai akan membuat komentar tambahan yang akan menjelaskan tentang 
penilaian yang diberikan) 
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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