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KATA PENGANTAR 

Modul ini dirancang dengan maksud dan tujuan untuk memandu peserta 
pendidikan dan pelatihan yang menggunakan Pelatihan Berbasis Kompetensi 
sebagai pendekatan untuk mendapatkan keterampilan yang sesuai di tempat 
kerja. 

Pelartihan Berbasis Kompetensi memfokuskan pada keterampilan seseorang 
yang harus dimiliki di tempat kerja. Fokusnya adalah pada pencapaian 
keterampilan dan bukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti 
pelatihan.   

Modul ini disusun berdasarkan pada standar kompetens i yaitu pernyataan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diakui secara nasional yang 
diperlukan untuk penanganan perbaikan di bidang otomotif. 

Modul pelatihan ini digunakan agar dapat memudahkan peserta diklat dalam 
menguasai kompetensi yang dipelajarinya. Kegiatan belajar mengajar yang 
dilengkapi dengan modul diharapkan akan memotivasi peserta diklat belajar 
secara dinamis dan mandiri menggunakan kriteria penilaian yang mengacu 
terhadap standar kompetensi nasional dalam hal Penggunaan dan 
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja yang terdapat pada 
Kurikulum SMK 2004.  

 

 

              Tim Penyusun, 

 

                  LPPM-ITB 

 
 
 
 



  
  
  
  MODUL BAHAN AjJAR 

Mekanik Otomotif 
Penggunaan dan Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan tempat kerja 
 

ii 

 
 
 

DAFTAR ISI 
 
 Halaman 
 
KATA PENGANTAR ...........................................................................  i  

DAFTAR ISI .........................................................................................  ii  

PETA KEDUDUKAN MODUL ...........................................................  iv 

GLOSARIUM........................................................................................  v 

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................   1 

A. Deskripsi .............................................................................  1 

B. Prasarat ...............................................................................  3 

C. Petunjuk Penggunaan Modul ........................................  3 

1. ...Panduan untuk Peserta Pelatihan ........................  3 

2. Peran Guru / Pembimbing  .......................................  4 

D.Tujuan Akhir.........................................................................  6 

E. Kompetensi .............................................................. 7 

F. Cek Kemampuan ...............................................................  10 

BAB II.PEMELAJARAN.....................................................................  16 

A. Rencana Belajar Siswa...................................................  16 

B. Kegiatan Belajar ...............................................................  18 

1. Kegiatan Belajar 1 “Memilih dan Menggunakan  

     secara Aman Peralatan Tempat Kerja” ...............  18 

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran 1 .......................  18   

b.  Uraian Materi 1......................................................  19  

c. Rangkuman 1 ................................................ 35 

d. Tugas 1 .................................................................  44 

e.  Tes Formatif 1 ......................................................  46 

2. Kegiatan Belajar 2 “Prosedur Penggunaan Alat-alat  

     tangan dan Tenaga”..................................................  54 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 2 .......................   54 

b. Uraian Materi 2......................................................   55 

c. Rangkuman 2 .................................... ............ 69 



  
  
  
  MODUL BAHAN AjJAR 

Mekanik Otomotif 
Penggunaan dan Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan tempat kerja 
 

iii 

 

 

3. Kegiatan Belajar 3 “Prosedur Penggunaan dan  

     Pemeliharaan Alat-alat” ...........................................  80 

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran 3 .......................   80 

b.  Uraian Materi 3......................................................   81 

c. Rangkuman  3 ............................................... 90 

d. Tugas 3 ..................................................................  100 

e. Tes Formatif 3 ......................................................  100 

f. Lembar Kerja 3 .....................................................  110 

 

BAB III. EVALUASI ............................................................................  112 

1. Kegiatan 1 .............................................................................  116 

2. Kegiatan 2 .............................................................................  121 

3. Kegiatan 3 .............................................................................  133 

4. Kegiatan 4 .............................................................................   135 

5. Kegiatan 5 .............................................................................   136 

6. Kegiatan 6 .............................................................................  137 

7. Kegiatan 7 ............................................................................  138 

8. Kegiatan 8 ............................................................................  139 

9. Kegiatan 9 ............................................................................  140 

10. Kegiatan 10 .........................................................................  141 

11. Kegiatan 11 .........................................................................  142 

12. Kegiatan 12 .........................................................................  143 

13. Kegiatan 13 .........................................................................  144 

IV. PENUTUP ....................................................................................  146 

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................  147 

 

 

 



  
  
  
  MODUL BAHAN AjJAR 

Mekanik Otomotif 
Penggunaan dan Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan tempat kerja 
 

iv 

 

PETA KEDUDUKAN MODUL 
 

 

Modul ini merupakan dasar dari keseluruhan program Pemelajaran pada 

program keahlian Teknik Mekanik Otomotif, sehingga kedudukannya adalah 

bahwa sebelum mengikuti atau mempelajari modul yanng lain harus 

menyelesaikan modul ini terlebih dahulu. 
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Kode Kompetensi 
Sertifikat 

Kompetensi 
Level 

Kualifikasi 
Jenjang 

Pendidikan 

A. OPKR-10-001B Pelaksanaan pemeliharaan/servis 
komponen 

B. OPKR-10-002B Pemasangan sistem hidrolik 
C.  OPKR-10-003B Pemeliharaan/servis sistem hidrolik 
D.  OPKR-10-005B Pemeliharaan/servis dan perbaikan 

kompresor udara dan komponen-
komponennya 

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

F. OPKR-10-009B Pembacaan dan pemahaman 
gambar teknik 

G. OPKR-10-010B Penggunaan dan pemeliharaan alat 
ukur 

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

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

J. OPKR-10-19B Pelaksanaan operasi penanganan 
secara manual 

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

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

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

N.  OPKR-10-018B Konstribusi komunikasi di tempat 
kerja 

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

P. OPKR-20-011B Perbaikan sistem pendingin dan 
komponen-komponennya 

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

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

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

 Teknisi 
Yunior 

SMK 
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Kode Kompetensi 
Sertifikat 

Kompetensi 
Level 

Kualifikasi 
Jenjang 

Pendidikan 

T. OPKR-30-002B Perbaikan kopling dan 
komponen-komponenya 

U. OPKR-30-004B Pemeliharaan/servis 
transmisi manual 

V. 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 

OPKR-40-008B Pemeriksaan sistem kemudi 

OPKR-40-012B Pemeriksaan sistem 
suspensi 

OPKR-50-002B Perbaikan ringan pada 
rangkaian/sistem kelistrikan 

OPKR-50-007B 
Pemasangan, pengujian 
dan perbaikan sistem 
penerangan dan wiring 

OPKR-50-009B 
Pemasangan kelengkapan 
kelistrikan tambahan 
(Aksesoris ) 

OPKR-20-001B 
Pemeliharaan/servis engine 
dan komponen -
komponennya 

OPKR-20-012B Overhaul komponen sistem 
pendingin 

OPKR-30-003B Overhaul kopling dan 
komponennya 

OPKR-30-007B Pemeliharaan/servis 
transmisi otomatis 

OPKR-30-010B Pemeliharaan/servis unit 
final drive/gardan 

W. OPKR-30-014B Perbaikan poros penggerak 
roda 

X. OPKR-40-003B Perbaikan sistem rem 

Y. OPKR-40-004B Overhaul komponen sistem 
rem 

Z. OPKR-40-009B Perbaikan  sistem kemudi 

AA. OPKR-40-014B Pemeliharaan/servis sistem 
suspensi 

BB. OPKR-40-016B Balans roda/ban  

CC. OPKR-50-008B 

Pemasangan, pengujian 
dan perbaikan sistem 
pengaman kelistrikan dan 
komponennya 

DD. OPKR-50-011B Perbaikan sistem pengapian 

EE. OPKR-50-019B Memelihara atau servis 
sistem AC (Air Conditioner ) 

 

Teknisi Yunior 
 

SMK 
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GLOSARIUM 
    

camber  : kemiringan roda depan bagian atas 

front end geometry : besar sudut yang berhubungan dengan sudut roda 

depan, bagian yang mengikat roda depan dan kerangka 

kendaraan. 

hidrolik    : menggunakan zat cair 

instruksi   : perintah  

kompeten    : mampu 

kompetensi   : kemampuan 

manual    : manual 

material   : bahan  

plunyer   : semprotan  

prosedur operasi standar : ketentuan sesuai K3 

power steering            : sistem kemudi dengan menggunakan perangkat 

tambahan  

reservoir   : cadangan 

soket    : sambungan 

spesifikasi   : ketentuan 

spool    : katup bentuk silinder  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. DESKRIPSI 

 

Modul ini disiapkan sebagai pemandu pelatihan sekaligus merupakan 

bahan informasi dalam pembelajaran. Di dalamnya selain informasi 

mengenai pengetahuan dasar, juga memuat beberapa lembaran tugas dan 

beberapa lembar tes untuk mengukur apakah proses pendidikan dan 

pelatihan telah dapat mengubah sikap/perilaku peserta diklat menjadi 

seseorang yang memiliki kompetensi sesuai standar. 

Pembelajaran dengan modul ini dapat dilakukan secara klasikal dengan atau 

tanpa instruktur, bahkan  individual karena menggunakan pendekatan 

Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengacu pada kurikulum 2004  

Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training) yang 

disingkat dengan CBT adalah merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang dikemas melalui proses pelatihan berpendekatan Konsep Belajar 

Tuntas (mastery learning). 

Dengan konsep mastery learning  peserta pendidikan dan latihan (peserta 

diklat) diarahkan untuk memiliki keterampilan tertentu secara tuntas dan 

tidak diperkenankan melangkah pada pembelajaran berikutnya sebelum 

pembelajaran tahap pertama menjadi bentuk kompetensi yang dikuasai oleh 

peserta diklat, oleh karenanya lama waktu (durasi) dari proses pelatihan 

menjadi faktor bergantung (variabel dependen) dimana variabel 

independennya adalah tercapainya standar kompetensi, dengan kata lain 

yang menjadi prioritas utama adalah pencapaian keterampilan yang 

memenuhi standar kompetensi, bukan pada berapa lama waktu (durasi) 

yang dihabiskan untuk mengikuti pelatihan tersebut.  

Standar Kompetensi adalah pernyataan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang diakui secara Nasional yang diperlukan untuk penanganan 

perbaikan dibidang otomotif. 
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Modul pelatihan ini digunakan sebagai kriteria penilaian terhap Standar 

Kompetensi Nasional tentang Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dan 

Perlengkapan Tempat Kerja. 

??Konteks Penilaian 

Penilaian dari Modul Unit Kompetensi ini dapat dilaksanakan oleh 

lembaga Diklat/SMK, Asosiasi atau Dunia Usaha/Dunia Industri yang 

relevan dan penilaiannya harus  meliputi kemampuarn kerja/Unjuk Kerja 

yang sesuai dengan Tuntutan Unit kompetensi berdasarkan acuan 

patokan dan metoda penilaian. 

??Aspek Penting Penilaian 

Fokus dan kriteria penilaian Modul Unit Kompetensi ini tergantrang pada 

kebutuhan , industri yang terkait dan meacakup program Diklat, meliputi 

: 

??Adanya keterkaiatan antara teori dan pratek 

??Pelatihan ditekankan kepada prosedur dan teknik yang sesuai dengan 
SOP 

??Metoda penilaian harus terdiri dari Proses dan Hasil 

??Aplikasi harus berkaitan dengan kegiatan pekerjaan di Industri 
 
??Keterkaitan dengan Unit Kompetensi yang lain 

Unit Kompetensi ini merupakan Dasar yang membekali Pengetahuan dan 

Keterampilan tentang Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dan 

Perlengkapan tempat kerja. Unit ini juga  direkomendasikan untuk 

dilatihkan dan dinilai dalam hubungannya dengan Unit kompetensi yang 

!ainnya.  
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B. PRASARAT 

Sebelum mempelajari modul ini peserta pelatihan harus sudah 

mempelajari dan menguasai modul terdahulu yaitu  : Modul OPKR-10-016. 

Mengikuti Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL : 

1. Panduan untuk Peserta Pelatihan 

??Strategi  Pemelajaran 

?? Belajar Individual dan bebas  

Cara ini membebaskan peserta diklat untuk memilih kebebasan 

tempat dan waktu, namun disarankan pada kesempatan yang 

dimiliki untuk tetap menghubungi guru/pembimbing guna 

mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar. 

?? Belajar Berkelompok 

Pada tempat dan waktu yang telah disepakati bersama 

melaksanakan pemelajaran dengan pencapaian target sesuai 

kecepatan belajar masing-masing. Alangkah baiknya diikut 

sertakan pula unsur guru/pembimbing atau pakar/ahli dalam bidang 

kompetensi dari tempat kerja. 

?? Belajar Terstruktur 

Mengikuti pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh 

Guru/Pembimbing atau ahli lainnya. Pada kegiatan terstruktur 

umumnya mencakump topik-topik tertentu. 

??Cara menggunakan modul 

a) Sebelum mempelajari modul ini bacalah tujuan kemudian pahami dan 

hayati tujuan akhir yang harus dicapai pada modul ini. 

b) Bacalah halaman demi halaman dengan seksama sehingga anda 

benar-benar mengerti 

c) Janganlah membuka halaman baru jika halaman sebelumnya 

tidak/belum dikuasai/dimengerti. 

d) Materi pelajaran teori pada modul ini dapat dipelajari di luar tatap muka  

baik secara mandiri atau secara kelompok dengan atau tanpa 

pembimbing. Namun demikian tetap disarankan untuk mendiskusikan 
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dengan teman atau tanyakan langsung kepada instruktur/guru praktek 

untuk membahas hal-hal yang belum jelas. 

e) Pada saat anda mempelajari sasaran sasaran kompetensi yang lebih 

spesifik dari modul ini, untuk meyakinkan bahwa anda telah melakukan 

proses pemelajaran kerjakanlah/isilah lembar kegiatan peserta diklat 

(LKP) yang disediakan sampai 100% terisi dan benar. 

f) Setelah itu ujilah kemampuan daya nalar, sikap dan keterampilan anda 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar Post 

Test dan lakukan berulang kali hingga anda menjawab 100% benar 

g) Serahkan hasil pekerjaan/LKP kepada instruktur/guru praktek untuk 

diperiksa dan dinilai dimasukkan pada lembar transcript sebagai 

portofolio anda.      

h) Setelah anda melaksanakan test dengan hasil optimal 100% anda 

dipersilahkan untuk mengikuti latihan praktek ditempat kerja (work 

shop). 

i)  Sediakan seperangkat peralatan dan perlengkapan tempat kerja anda 

yang sesuai dengan uraian materi pada modul ini 

j)  Lakukan identifikasi terhadap semua nama alat dan ukuran beserta 

keguanaan dan lakukan latihan cara menggunakannya. 

k) Modul ini merupakan modul yang menjadi prasyarat bagi modul-modul 

lainnya terutama menyangkut kompetensi perbaikan (bongkar pasang 

/ overhaul). 

l) Anda tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan perbaikan, 

overhaul ataupun pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil kerja 

anda jika pengetahuan dan kompetensi penggunaan alat alat tangan 

dalam modul ini belum dikuasai. 

 

2.  Guru/Pembimbing  

Bagi para peserta diklat, guru dalam proses pemelajaran berperan 

sebagai fasilitator dan pembimbing yang akan mengarahkan proses 

pelatiahan jika anda perlukan.  

Secara rinci bahwa peran guru dalam hal ini adalah : 

a) Membantu siswa/peserta diklat dalam merencanakan proses belajar, 
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b) Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar, 

 

c) Membantu siswa dalam memahami konsep clan praktik baru dan 

menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar siswa, 

 

d) Membantu siswa untuk menentukan clan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar, 

 

e) Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan, 

 

f) Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan, 

 

g) Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya,  

 

h) Melaksanakan penilaian, 

 

i) Menjelaskan kepada siswa tentang sikap pengetahuan dan 

keterampilan dari suatu kompetensi, yang perlu untuk 

dibenahi dan merundingkan rencana pemelajaran 

selanjutnya, 

 

j) Mancatat pencapaian kemajuan siswa sebagai portofolio peserta 

diklat. 
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D. TUJUAN AKHIR 

 

Setelah melalui proses pelatihan dengan modul ini, para peserta 

diharapkan dapat mengidentifikasi setiap komponen peralatan dan 

perlengkapan tempat kerja, terampil memilih dan menggunakan peralatan 

dan perlengkapan tempat kerja  yang sesuai secara proporsional, mampu 

memelihara, mendiagnosa, mengidentifikasi mengatasi serta memperbaiki 

setiap gangguan dan kerusakan yang terjadi pada peralatan tempat kerja. 

Modul ini terdiri dari 3 hasil belajar yaitu Tercapainya penguasaan 

kompetensi berkaitan dengan : 

 

a) Prosedur Pemilihan Peralatan, Menjelaskan  fungsi, konstruksi, 

spesifikasi peralatan dan perlengkapan tempat kerja otomotif  

 

b) Memahami prosedur penggunaan peralatan dan perlengkapan tempat 

kerja otomotif 

 

c) Pemeliharaan/servis pada peralatan dan perlengkapan tempat kerja.
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KOMPETENSI :    Penggunaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan tempat kerja   
KODE  :    OPKR-10-017B   
DURASI PEMELAJARAN :    80 Jam @ 45 menit 
 

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

 

KONDISI 
KINERJA 

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

2. Sumber informasi/dokumen dapat term asuk : 
??Spesifikasi pabrik kendaraan 
??SOP (Standard Operation Procedures) perusahaan 
??Kode area tempat kerja 
??Spesifikasi produk pabrik 
??Laporan asuransi perusahaan 

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

4. Sumber-sumber dapat termasuk:  
?? Perangkat lunak/keras komputer, perlengkapan kantor dan kalkulator 
?? Peralatan tangan dan peralatan bertenaga/power tools, peralatan khusus untuk membongkar/menyetel, rak 

penyimpanan, pelindung alat ukur, peralatan perlengkapan perbaikan plastik, perlengkapan perapat/seal, perlengkapan 
perekat, penutup/cover, peralatan pemanasan, templates, peralatan las meliputi : las acetylin, las elektrode, las CO/MIG, las 
argon/TIG, perlengkapan pembersih kendaraan 

?? Buku panduan perawatan bengkel dan produk 
?? Corong, saringan dan meteran/pengukur  

5. Kegiatan 
Kegiatan harus dilaksanakan di bawah kondisi kerja normal dan harus meliputi :  
??Pemeliharaan rutin pada peralatan dan perlengkapan sesuai jadwal 
??Peralatan dan perlengkapan yang rusak diberi label 
??Peralatan dan perlengkapan perbaikan kecil  

 

E. KOMPETENSI 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Memilih dan 
menggunakan 
secara aman 
peralatan 
tempat kerja. 

?? Peralatan dan perleng-
kapan yang dapat digu-nakan dipilih 
untuk me-menuhi persyaratan pe-
kerjaan. 

 
?? Peralatan dan perleng-

kapan digunakan sesuai dengan 
prosedur -prosedur untuk men-dapatkan 
hasil yang di-inginkan.. 

 
 
?? Peralatan dan 

perlengkapan yang sesuai digunakan 
untuk mencegah kecelakaan terhadap 
diri sendiri, orang lain dan kerusakan  
hasil pekerjaan. 

 
?? Seluruh kegiatan 

pengujian peralatan dan perlengkapan 
dilaksanakan berdasarkan SOP 
(Standard Operation Procedures), 
undang-undang K 3 (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja), peraturan 
perundang-undangan dan 
prosedur/kebijakan perusahaan. 

 

?? Prosedur 
penggunaan peralatan 
dan perleng-kapan 
tempat kerja. 

 
?? Prosedur 

pemeliharaan peralatan 
dan perleng-kapan 
tempat kerja. 

 
 
?? Prosedur 

pemilihan peralatan dan 
perleng-kapan tempat 
kerja. 

?? Cermat 
dalam memilih dan 
menggunakan peralatan. 

 
o Semangat  

tinggi dan bekerja keras 
untuk mencapai hasil 
terbaik 

 

?? Memahami 
prosedur 
pemilihan dan 
penggunaan 
peralatan / 
perlengkapan. 

 

?? Melaksanakan 
prosedur pemilihan 
dan penggunaan 
peralatan/ 
perlengkapan  
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MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
2.  Pemeliharaan/ 

servis pada 
peralatan dan 
perlengkapan 
tempat kerja. 

?? Peralatan dan perleng-
kapan diperiksa secara teratur berdasarkan 
rekomendasi pabrik, untuk memastikan 
kondisi kerja yang aman. 

 
?? Kerusakan dan keausan 

peralatan dan perleng-kapan diberi  
tanda dan dipisahkan dari tempat kerja 
untuk diperbaiki atau diganti dan 
dilapor-kan kepada supervisor. 

 
 
?? Peralatan/perlengkapan 

dirawat, disetel dan dipelihara sesuai 
jadwal pabrik untuk memasti-kan 
operasi yang aman dan benar dalam 
batasan tanggung jawab.  

 
?? Seluruh kegiatan per-

baikan dan pemelihara-an/servis 
dilaksanakan berdasarkan SOP 
(Standard Operation Procedures), 
undang-undang K 3 (Keselamat-an dan 
Kesehatan Kerja), peraturan 
perundang-undangan dan 
prosedur/kebijakan perusahaan.  

 

??Pemelih araan/servis pada 
peralatan dan perlengkapan 
tempat kerja 

?? C
ermat dalam 
pemeliharan/servis pada 
peralatan dan perlengkapan 
tempat kerja 

?? Semangat  
tinggi dan bekerja keras 
untuk mencapai hasil terbaik 

 

??Memahami 
pemeliharaan/servis 
pada peralatan dan 
perlengkapan 
tempat kerja 

??Melaksanakan 
pemeliharaan/servis 
pada peralatan dan 
perlengkapan tempat 
kerja secara berkala 
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F.  CEK KEMAMPUAN 

Sebelum Anda  mempelajari modul ini, ukurlah terlebih dulu kemampuan 

awal yang anda miliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini 

: 

NO PERTANYAAN YA/TIDAK 

1 Apakah anda sudah menguasai 

pengetahuan tentang peralatan dan 

perlengkapan bengkel otomotif ? 

 

2 Apakah anda memiliki kemampuan atau 

keterampilan untuk menggunakan 

peralatan dan perlengkapan bengkel 

Otomotif dan Kerja bangku  

 

3 

 

 

Apakah peserta pelatihan sudah memiliki 

pengetahuan atau keterampilan berkaitan 

dengan modul ini ? 

 

4 Apakah anda mampu mendemonstrasikan 

penggunaan peralatan dan perlengkapan 

termasuk cara pemeliharaannya di tempat 

kerja ? 

 

5. Jika jawaban anda “YA”, anda di 

perbolehkan menghubungi 

guru/pembimbing untuk dilakukan 

verifikasi dan hak atas pengakuan dengan 

bukti fisik fortopolio dan diisikan pada Skill 

Pasport. 
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Laporkan kepada pelatih jika memerlukan bantuan seseorang, peralatan 

khusus atau hal lain yang dapat membantu dalam mendemonstrasikan 

keterampilan tersebut. 

Setelah anda melaksanakan test dengan hasil 100% benar anda 

diperbolehkan untuk mengajukan  uji kompetensi kepada assessor internal 

dan eksternal. 

 

LEMBAR PRE TEST 

Tahap Belajar I : Memilih dan menggunakan secara aman 

peralatan tempat kerja. 

 

Selesaikanlah seluruh item pada format di bawah ini dengan 

memperhatikan hal – hal berikut ini : 

?? Baca dan pahami setiap tugas yang disajikan dalam placement test  ini. 

?? Simaklah setiap detil materi dan gambar yang disajikan dalam placement 

test ini untuk mengukur dan bubuhkan chek list pda kolom yang disediakan. 

?? Buatlah catatan – catatan kecil pada kolom yang disediakan untuk memuat 

(alasan; argumen atau pendapat anda tentag detil gambar yang ada). 

?? Apabila telah meneyelesaikan seluruh placement tes, serahkan kepada 

pembimbing/guru paktek/instruktur untuk dinilai.  

TES I IDENTIFIKASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN TEMPAT KERJA 

N

O 

GAMBAR NAMA 

ALAT 

FUNGSI KOMENTAR/ARGU

MEN 

1     

2     

3     
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4     

5     

6     

7     

8 

 

   

9 

 

   

10 

 

   

11     

12     

11     

12     
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13     

14     

15     

16 

 

    

 

 

TES II. Bubuhkan cheklist pada kolom “SALAH” atau “BENAR” untuk 

tampilan gambar yang memenuhi kriteria benar atau salah   

 

NO KRIT ERIA  SALAH BENAR ALASAN 

1     

2     
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4     

5 

 

    

6     

7  
 
 
 
 

   

8     

 

 

 

 

TES III Berikan komentar anda tentang foto di bawah ini  
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NO KRITERIA  KINERJA  
LINGKARI SALAH SATU 

YANG PALING BENAR 

ALAT/BAHAN 

YANG 

DIBUTUHKAN 

1  A. Mengukur benda kerja 

B. Menggergaji benda 

kerja 

C. Mengikir benda kerja 

D. Mengukir benda kerja 

 

1. ………………… 

2. ……………….. 

3. ……………….. 

4. ……………….. 

2  A. Membersihkan roda 

B. Mengasah pahat  

C . Mencungkil paku pada 

ban 

D. Memutarkan roda 

 

1. ………………… 

2. ……………….. 

3. ……………… 

4. ……………….. 

3  A. Meratakan permukaan 

benda kerja 

B. Mencontohkan cara 

memegang  

C. Mengikir 

D. Menguatkan pemasangan 

gagang kikir 

 

1.………………… 

2.……………….. 

3.……………… 

4.…………….. 

4  A. Pemasangan kaca dan 

bingkai 

B. Memotong benda kerja 

C. Cara memegang 

sengkang  

D. Posisi kuda-kuda 

1.………………… 

2.……………….. 

3.……………… 

4.…………….. 
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BAB II 

PEMELAJARAN 

 
 

A.    Rencana Belajar Peserta Diklat 

Agar suatu kegiatan pendidikan dan latihan menjadi jelas titik bidiknya 

hingga membuahkan hasil  kompetensi atau sub kompetensi bagi peserta 

diklat, maka peserta diklat terlebih dahulu harus menentukan sasaran 

dengan menjabarkan sebuah rencana kegiatan belajar.  

Untuk itu isilah format berikut ini sesuai maksud dari masing-masing kolom 

pada tabel berikut di bawah ini : 

Kompetensi :   Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dan 

Perlengkap-an tempat kerja 

Sub Kompetensi  : Memilih dan menggunakan secara aman peralatan      

tempat kerja. 

Kode Modul     : OPKR 10.017B 

Alokasi Waktu    :  60 Jam Pemelajaran 

Tahun Pelatihan : ……./…….. 

 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
guru 

10-017B/01 
Memilih dan menggunakan 
secara aman  peralatan 
tempat kerja 

     

1.1. Peralatan dan 
perlengkapan yang 
dapat digunakan 
dipilih untuk 
memenuhi 
persyaratan 
pekerjaan. 

 
1.2. Peralatan dan 

perlengkapan 
digunakan sesuai 
dengan prosedur-
prosedur untuk 
mendapatkan hasil 
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Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
guru 

yang diinginkan. 
 
1.3. Peralatan dan 

perlengkapan yang 
sesuai digunakan 
untuk mencegah 
kecelakaan terhadap 
diri sendiri, orang lain 
dan kerusakan  hasil 
pekerjaan. 

 
1.4. Seluruh kegiatan 

pengujian peralatan 
dan perlengkapan 
dilaksanakan 
berdasarkan SOP 
(Standard Operation 
Procedures), undang-
undang K 3 
(Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja), 
peraturan perundang-
undangan dan 
prosedur/kebijakan 
perusahaan. 

10-017B/02 
Pemeliharaan/ service pada 
peralatan dan 
perelengkapan tempat kerja

     

2.1 Peralatan dan 
perlengkapan diperiksa 
secara teratur 
berdasarkan 
rekomendasi pabrik, 
untuk memastikan 
kondisi kerja yang 
aman. 

 
2.2. Kerusakan dan 

keausan peralatan dan 
perlengkapan diberi 
tanda dan dipisahkan 
dari tempat kerja untuk 
diperbaiki atau diganti 
dan dilaporkan kepada 
supervisor. 

 
2.3 .Peralatan/perlengkapa

n dirawat, disetel dan 

     



                                         MODUL BAHAN AJARf  

Mekanik Otomotif 
Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan tempat Kerja 
   

18 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
guru 

dipelihara sesuai jadwal 
pabrik untuk 
memastikan operasi 
yang aman dan benar 
dalam batasan 
tanggung jawab.  

 
2.4 .Seluruh kegiatan 

perbaikan dan 
pemeliharaan / servis 
dilaksanakan 
berdasarkan SOP 
(Standard Operation 
Procedures), undang-
undang K 3 
(Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja), 
peraturan perundang-
undangan dan 
prosedur/kebijakan 
perusahaan 

 

 Konsultasikan kepada guru/pembimbing mengenai uraian pada “Jenis 

Kegiatan” yang harus dilakukan untuk mendapatkan kompetensi atau sub 

kompetensi tertentu, tuliskan “tanggal” kegiatan akan dilaksanakan, 

jumlah “waktu”  yang dibutuhkan untuk mecapai kompetensi atau sub 

kompetensi tertentu, “tempat” kegiatan belajar yang mungkin dapat 

digunakan serta “alasan perubahan” kegiatan belajar yang dilaksanakan, 

untuk membuat rencana kegiatan belajar gunakan format isian di atas, 

lakukanlah konsultasi secara kontinyu kepada guru/pembimbing. 

 

B. KEGIATAN BELAJAR  
 

1. Kegiatan Belajar 1: Memilih dan menggunakan secara aman  peralatan 

tempat kerja  

a. Tujuan kegiatan pemelajaran 1 

Setelah selesai pemelajaran modul ini tanpa bantuan guru/instruktur 

para peserta diklat diharapkan  
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1). Peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dipilih untuk 
memenuhi persyaratan pekerjaan. 

 
2). Peralatan dan perlengkapan digunakan sesuai dengan prosedur-

prosedur untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 
 

3). Peralatan dan perlengkapan yang sesuai digunakan untuk mencegah 
kecelakaan terhadap diri sendiri, orang lain dan kerusakan  hasil 
pekerjaan. 

 
4) Seluruh kegiatan pengujian peralatan dan perlengkapan dilaksanakan 

berdasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang 
K 3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-
undangan dan prosedur/kebijakan perusahaan. 

 

b. Uraian Materi 1  

Alat-alat Tangan Tempat Kerja Otomotif (The Automotive Shop 

Hand Tools) 

Di dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku dikenal 

ada dua jenis alat bantu kerja yaitu alat tangan dan alat mesin atau alat 

tenaga (hand tools and machine tools or Power tools)1) kedua alat 

tersebut dibedakan atas tenaga penggeraknya dimana alat mesin untuk 

menggerakkannya menggunakan tenaga bantu dari mesin, misalnya 

mesin gerinda untuk dapat berputar batu gerindanya harus di putarkan 

oleh motor listrik, sedangkan alat tangan menggunakan tenaga 

otot/tangan manusia. Dengan kata lain  alat tangan adalah alat bantu 

kerja yang penggunaannya selalu menggunakan tenaga tangan 

manusia. Peralatan yang akan di bahas  berikut ini termasuk dalam 

kategori alat-alat tangan (Hand Tools). 

Pekerjaan memasang dan melepas baut /mur, skrup, snapring 

adalah pekerjaan yang hampir selalu ada disetiap unit kompetensi 

perbaikan kendaraan otomotif. Peralatan untuk memasang/ melepas 

baut (bolt) dan mur (nut) berdimensi segi enam (Hexagonal) disebut 

kunci pas/ ring/ kombinasi segi enam (Wrench Hexagonal) dan untuk 

kepala baut segi empat disebut Wrench Square. Sedangkan peralatan 

untuk membuka skrup (screw) adalah obeng (Screw driver).  
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Kunci  dibuat dengan berbagai bentuk untuk tujuan pemakaian 

pada berbagai kondisi, posisi dan dimensi baut/mur. Kunci yang umum 

digunakan untuk perbaikan kendaraan otomotif yaitu : 

?? Kunci pas (open end wrench) 

?? Kunci Ring (box Wrench) 

?? Kunci Kombinasi  (Combination Wrench) 

?? Kunci Soket (Socket Wrench) 

?? Kunci Inggris/Kunci yang dapat distel (Adjustable Wrench) 

?? Kunci Roda (Wheel nuts and bolts wrench) 

?? Kunci busi 

?? Obeng (screw driver) 

 Sedangkan alat bantu lainnya adalah merupakan peralatan standar 

bengkel otomotif dan peralatan kerja bangku, diantaranya : 

?? Dongkrak (jack) 

?? Palu (Hammer) 

?? Tang (pliers) 

?? Gergaji (hacksaws ) 

?? Gerinda (grinder) 

?? Ragum (bench vise) 

?? Kikir (Files) 

?? Bor (drills ) 

?? Sney dan Tap (dies and taps) 

?? Pahat (chisels) 

 
?? Kunci Pas (open end wrench) 

Fungsi Kunci Pas 

Kunci pas dibuat untuk mengencangkan dan melepas baut dan 

mur yang tidak terlalu kuat momen pengencangannya atau kepala baut 

dan mur yang telah dilonggarkan dengan kunci ring. 

Kunci pas dapat juga digunkan untuk membuka mur/kepala baut 

dengan posisi pemasangan yang tersembunyi atau terhalang oleh 

bentuk konstruksi seperti terlihat pada gambar 02 di bawah ini : 
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?? Konstruksi Kunci Pas 

 Kunci pas dibuat dari bahan baja tensil tinggi yaitu logam paduan 

Chrome Vanadium, kunci ini mempunyai tangkai (shank ) dengan kepala 

di masing-masing ujung yang membuat sudut 150 terhadap tangkainya. 

Pada disain khusus terdapat kunci pas dengan arah rahang 900 dari 

tangkainya. (lihat Gambar .02)1) 

 

 

 

 

 

 

Kepala terdiri dari rahang-rahang yang rata. Kunci pas umumnya 

dibuat menjadi dua buah kunci pada kedua ujungnya dengan ukuran 

yang berbeda, misalnya ukuran 6 mm dan 7 mm atau 8 mm dan 9 

mm, dan seterusnya dibuat berpasangan dalam satu kunci sehingga 

lebih efisien pemakaiannya dan penggunaan bahannya4). Ukuran 

kunci biasanya menunjukkan lebar dari mulut kunci yang berarti juga 

lebar kepala baut/mur (perhatikan Gbr.03) 

 

 

 

 

 

 

?
Kunci ring 

Gbr. 01.  Dalam  kondisi tertentu penggunaan kunci pas lebih tepat daripada kunci ring 

Kunci Pas ?

Gbr. 02 Disain Konstruksi Kunci Pas 

shank 900 

Lebar mulut kunci 

Lebar mur/kepala baut 

Gbr. 04  Lebar mulut kunci = lebar mur 
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?? Spesifikasi UkuranKunci Pas 

 Satuan ukuran kunci pas terdiri dari mm (metric ) dan inch 

(imperial). Untuk satuan metric tersedia ukuran 4 mm hingga 80 

mm:. Tetapi yang umum digunakan di Otomotif adalah 6 mm 

dengan kenaikan setiap satu mm hingga ukuran 36 mm, kecuali 

ukuran 31, 33, 34 dan 35 mm tidak disediakan 1) 

Gambar berikut ini memperlihatkan kunci pas dalam berbagai 

ukuran: 

 

Kunci pas dengan satuan inch untuk otomotif tersedia dengan 

kenaikan ukuran 1/4 inch hingga 2 inch. Tetapi untuk keperluan 

lain (di luar) otomotif disediakan ukuran kunci hingga 4 inch atau 

lebih dan dengan kenaikan ukuran yang lebih kecil yaitu 11/32 

inch. 

?? Kunci Ring (Box Wrench) 

Fungsi Kunci Ring 
 

Kunci ring dengan konstrruksi duabelas sudut (mata) memungkinkan 

dapat digunakan pada ruang yang terbatas. Karena dindingnya yang 

tipis, kunci ring dapat digunakan pada posisi dimana kunci pas tidak 

dapat digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kunci Pas  ?
Kunci ring 

?

Gbr 06. Pada kondisi  tertentu lebih tepat menggunakan kunci ring 
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Disain Konstruksi Kunci Ring 
 

  Sama halnya dengan kunci pas, kunci ring juga dibuat dari bahan baja 

tensil tinggi yaitu merupakan paduan logam chrome vanadium, dengan cincin  

 

yang berdimensi heksagonal atau lebih pada lobang diameter dalamnya. Kunci ini 

lebih kuat dan lebih ringan dari kunci pas dan  memberikan cengkraman pada seluruh 

kepala baut. 

 

Spesifikasi UkuranKunci Ring 

Kunci ring umumnya mempunyai tangkai yang lebih panjang 

dibandingkan kunci pas, memberikan gaya tuas yang lebih besar. Gunakan 

kunci ring sebagai pilihan utama sebelum menggunakan kunci-kunci jenis lain. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Gbr..07 Dimensi Hexagonal 

19 
18 

17 
16 

15 
14 

13 12 

11 
10 

9 8 

Gbr. .08 Susunan Kunci Ring 
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?? Kunci Kombinasi (combination wrench) 
 

Fungsi Kunci Kombinasi   
 

Kegunaan dari kunci kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan 

yang ada pada masing-masing kunci pas dan ring. Lebih simpel karena hanya 

dengan satu jenis kunci berarti membawa dua macam yakni pas dan ring 

dengan ukuran sama. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat 

(fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda. 

      Disain Konstruksi Kunci Kombinasi  

Kunci kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci 

ring pada masing-masing ujung dalam ukuran yang sama. Kunci pas ujung 

terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket 

tidak cocok dengan kepala baut atau  mur. 

 

 

 

  
 
 
 
   

 

 

    Spesifikasi Ukuran Kunci Kombinasi 

 Kedua jenis kepala dengan ukuran segi enam yang sama bisa 

terdapat pada tangkai sebuah kunci pas.  Jenis ini dikenal dengan kunci pas 

“kombinasi”. Ukurannya dicap atau dicap timbul pada tangkainya berkisar 

antara  6 mm sampai dengan 32 mm.2) 

 

 

 

 

 

Gbr. 09: Kunci Kombinasi 

12 mm 
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Gbr.10: Kunci Kombinasi. 

 

 

Umumnya, baik offset ujung ring maupun ujung terbukanya disusun 15 derajat 

terhadap tangkainya. 

 
 
Kunci Soket (Socket Wrench) 
 
Fungsi Kunci  Soket 

Soket adalah alat berbentuk silinder yang dibuat dari baja tensil tinggi 

atau sejenis logam paduan yaitu chrome vanadium dan untuk memperbaiki 

penampilannya dilapisi dengan nikel. Satu ujung soket mempunyai dudukan 

segi empat, dan ujung lainnya mempunyai dimensi hexagonal (seperti kunci 

ring) untuk digunakan pada mur atau baut. (lihat Gbr) 

 

 

 

 

 

 

 

150 
13 MM 

Soket  

                 Soket 

Batang sambung  

batang luncur Tee  
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Kunci soket sering disebut juga kunci sok, kunci sok  dirancang 

khusus untuk melepas/memasang baut dan mur. Kunci sok adalah 

jenis kunci yang paling baik digunakan untuk melepas komponen dari 

kendaraan bermotor. Kunci ini akan pas pada baut hampir pada seluruh 

tempat pada kendaraan.  

Yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Kelemahan kunci pas dan kunci ring adalah sulit menjangkau baut 

dan mur yang berada pada posisi tersembunyi seperti baut 

pengikat intake dan exhaust manifold yang berada tersembunyi di 

bawah karburator. Dengan kunci  sok yang dilengkapi dengan 

batang penyambung (extention), masalah ini dapat terpecahkan. 

2) Dibandingkan dengan kunci pas dan kunc i ring, kunci soket ini 

lebih besar memberikan gaya torsi atau momen puntirnya 

terhadap pengencangan atau pelepasan baut dan mur, hal ini 

karena soket selalu dilengkapi dengan batang pemutar dan 

Ratchet.  

Momen pemasangannya sudah ditentukan menggunakan kunci 

momen. 

 

         Disain Konstruksi Kunci Soket 

 Kunci soket tersedia dalam satu set  kunci dalam kotak alat (disebut set 

soket : lihat gambar) terdiri dari beragam ukuran soket dan batang-

batang. Kunci soket adalah alat yang paling efektif dan paling cepat 

penggunaannya hingga melepas dan mengencangkan baut dapat 

dilakukan dalam hiungan waktu yang efisien.   Dimana kunci ini dapat 

 ditempatkan dengan benar pada baut atau mur. Kunci ini sangat sesuai 

dengan kelengkapan tambahan yang dapat disambungkan dengan ujung  
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penggerak segi empat. Kunci ini juga mempunyai keunggulan dalam 

mencengkram seluruh sisi kepala baut dan mur dan memberikan gaya 

puntir dari titik pusat alat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasi Ukuran Kunci Soket 

Kunci soket dan kelengkapannya Dipakai untuk membuka dan mengeraskan mur 

atau baut berbagai ukuran. Ukuran soket selalu menyesuaikan dengan standar 

ukuran baut dan mur. Dalam satuan metrik (mm) ukuran soket adalah berkiasar 

antara 4mm sampai dengan 80 mm. 

Ratchet digunakan untuk melep as/memasang baut yang dalam keadaan longgar, 

tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur selama proses 

melepas atau memasang tapi cukup hanya dengan cara menarik-narik batang 

ratchetnya saja selama melepas atau memasang. Untuk mengubah arah putaran 

kunci sok ke arah memasang atau melepas, maka kunci pembalik arah putarnya 

harus digeser diputar terlebih dahulu. 

Gbr..12. Set Soket 

Socket 

Ekstensi  3 inc 

Batang luncur 

Ekstensi 12 inc 

Sambungan Universal 
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Perhatian ! 

Tidak diperkenankan melonggarkan / mengencangkan baut atau mur 

dengan menggunakan  ratchet, hal ini dapat merusak ratchet karena 

bagian dalam ratchet tidak dirancang untuk keperluan tersebut. Ratchet 

hanya digunakan untuk baut yang masih longgar atau mur yang sudah 

dilonggarkan sebelumnya oleh batang pemutar yang lain. 

 
 
Kelengkapan Soket 
 

Kelengkapan tambahan yang disiapkan bersama dengan set soket 

memungkinkan anda memilih cara untuk melepas baut atau mur dengan 

cepat dan mudah 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Gamb. 15  Batang sambung  
Gambar 16 Tangkai engkol 

 
Gambar 13: Batang ratchet  
 

Gb. 14. Batang Universal 
dan batang luncur Tee 

Gambar 17: Tangkai bengkok 
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Kunci Inggris/Kunci yang dapat distel (Adjustable Wrench) 

Fungsi Kunci Inggris 

Kunci Inggeris adalah kunci yang digunakan secara umum. Kunci Inggeris dapat 

digunakan untuk melepas atau mengganti mur atau baut dimana ukuran kunci 

pas/ring yang sesuai tidak ada.  Tetapi kunci ini tidak ditujukan untuk menggantikan 

kunci pas/ring, yang mana lebih sesuai untuk penggunaan untuk beban berat. Kunci 

Inggeris sulit benar-benar sesuai dengan ukuran mur atau baut tanpa membuat 

kepalan mur atau baut menjadi bulat. 

Disain Konstruksi Kunci Inggris 

Kontruksinya merupakan kunci pas yang dapat diatur, rahangnya dapat bergerak 

untuk menyesuaikan berbagai ukuran mur dalam rentang tertentu.  Kunci Inggeris 

dituang dari bahan campuran baja berkualitas tinggi untuk mendapatkan kekuatan 

dan kehandalan. 

Satu dari rahangnya bersatu dengan gagangnya dan tidak dapat digerakkan dan 

rahang yang lainnya bebas bergerak pada gagangnya.  Sebuah perangkat  digunakan 

untuk mengunci rahang yang bebas bergerak tersebut pada posisi yang diperlukan.  

Kunci Inggris ini terbuat dari baja tempa berkualitas tinggi dan permukaan dilapisi 

khrom atau difurnish hitam agar tahan lama. 

 
 
 
 
 

Gambar 18 Kunci Inggeris 
 
 
Spesifikasi Ukuran Kunci Inggeris 

 Rahang tetapnya dibentuk 5 derajat terhadap gagang. Gigi lurus sebagai 

tempat rahang bebas di dalam gagang. 

Pena pasak yang dikartel memposisikan pengatur di dalam gagang sehingga pena 

tersebut terpasang dengan gigi-gigi pada rack (gigi lurus). 
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                                                  Gambar 19. Pengatur Kunci Inggeris 

Pengatur yang dikartel digunakan untuk mengatur rahang-rahang pada posisi-

posisi antara 0 sampai yang terlebar. Panjangnya dapat mulai dari 100 mm 

sampai 450 mm. Digunakan bila kunci pas yang tepat tidak dapat digunakan.  

Catatan: 

Lebar maksimum rahang ditentukan oleh ukuran kunci pas, yaitu semakin 

panjang kunci pas, semakin lebar rahangnya dapat dibuka.  

 
Kunci Roda 

Fungsi Kunci Roda 

Kunci roda digunakan untuk melepas dan mengganti mur roda pada kendaraan 

bermotor. Kunci roda terbuat dari batang baja dimana ujung-ujungnya 

mempunyai kepala soket segi enam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20: Kunci roda. 
Disain Konstruksi Kunci Roda 

Jenis kunci roda yang ditemukan di sebagian besar bengkel mempunyai empat 

jari-jari  (gambar a), ujung dari masingmasing jari jari disatukan pada satu titik 

pusat hingga membentuk palang/silang pada ujung luar masing-masing batang 

a 

b 
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terdapat soket yang masing masing berbeda ukuran. Kunci roda memberikan 

penuasan yang baik saat melepas mur roda yang keras/sulit. 

Kunci roda modal (gambar b) adalah kunci soket kepala segi enam tunggal khusus 

yang ditempatkan di ujung suatu bata ng.  Batang tersebut  panjangnya kurang lebih 

250 mm, dibengkokkan hampir tegak lurus di dekat kunci soket.   

Fungsi  kunci roda yang umum digunakan untuk : 

a. Membuka baut dan tutup hub roda. 

b. Membuka baut, membuka dan menempatkan kembali tutup roda. 

Spesifik asi ukuran kunci Roda 

Kunci roda ini mempunya soket pada setiap ujungnya dengan dua buah 

batang melintang. 

Rentang ukuran kunci roda sesuai dengan hampir semua ukuran baut roda.  Ukuran 

yang paling umum adalah ¾ inci, 13/16 inchi (19 mm dam 21 mm). 

Kunci roda digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut roda pada 

sumbu roda kendaraan bermotor. 

 
KUNCI BUSI 

?? Fungsi dan Konstrruksi 

 Kunci busi digunakan untuk melepas dan memasang busi yang umumnya 

dipasang pada posisi sulit dijangkau oleh kunci  pas ataupun kunci ring.  

Di samping itu kunci busi dirancang khusus untuk tidak mendapat perlakuan momen 

pengencangan yang terlalu kuat, dengan cara mendisain tangkai yang pendek. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b

C

Kunci Busi 
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?? Spesifikasi 
Kunci busi dibuat dengan ukuran standar mengikuti ukuran busi yang ada. 
Ukuran standar tersebut yaitu : 10; 14 dan 18 mm.  
 

 
Obeng 

 

Obeng ada dalam satuan set dalam ukuran dan bentuk penggerak yang 
berbeda. Panjang, pendek, sangat pendek(buntung). Obeng terdiri dari batang 
yang terbuat dari baja keras berkualitas tinggi dengan satu mata pada satu 
ujungnya dan gagang terbuat dari pelastik, dicetak pada batangnya. 
 
Obeng digunakan untuk melepas sekerup dari komponen-komponen 
kendaraan seperti lampu kepala, pelindung radiator, dan untuk melepas 
pengikat seperti sekerup-sekerup kotak dan baut-baut talang. Obeng juga 
dapat digunakan untuk pekerjaan lain seperti mencongkel cetakan, badge, 
emblem dan menekan/ mendorong seperti pemasangan penghapus kaca. 
 

 
Gambar 13: Satu set Obeng 

 

Jenis-Jenis Obeng 
 
Ada dua jenis utama obeng. Yaitu 
 

1. Obeng standar 
2. Obeng kembang 

 
Obeng standar (Obeng pipih) 
 
Obeng standar mempunyai bilah pipih dan ini digunakan untuk melepas atau 
mengganti pengikat (fastener) seperti sekerup pengetap sendiri dan baut-baut 
kotak, seperti juga halnya mencungkil cetakan, badge, lis pintu dan lain-lain. 
Obeng pendek (stubby) yang lebih kecil mempunyai batang pendek dan 
digunakan pada area dimana tidak diperlukan gaya penuasan. 
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Gambar 14: Obeng standar (Pipih) 

 
 

                                              
Gambar 15: Obeng pendek (buntung)           Gambar 16: Kepala sekerup obeng 

standar 
 

Obeng Phillip (Kembang) 
 
Obeng kembang mempunyai mata berbentuk bintang, digunakan untuk 
melepas sekerup kepala kembang. Sekerup ini banyak digunakan sebagai 
pengikat untuk grill, lampu kepala, lampu belakang atau parkir pada semua 
jenis kendaraan bermotor. Obeng jenis ini memungkinkan gaya puntir yang 
besar dan kecil kemungkinan terjadi slip pada kepala sekerup. 
 

 
Gambar 17: Obeng Phillip (Kembang) 

 

 
Gambar 18: Kepala Sekerup Phillip (kembang) 
 
 
 
 
Bor Tangan 
 
Bagian bor tangan terdiri : 
?? Kerangka  
?? Set roda gigi 
?? Spindel 
?? Engkol 
?? Dua pegangan 
?? Kepala bor dan kunci 
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Gambar 8: Bor Tangan. 
 

Catatan:  
Beberapa bor (bor-bor dada) mempunyai plat dada untuk memberi 
tekanan yang lebih kuat. 

 
Bor Puntir 
 
Alur ganda, bor puntir yang umum dipakai terbuat dari baja karbon atau baja 
kecepatan tinggi (HSS) dan sangat cocok digunakan untuk bidang otomotif. 
 
Batang Lurus  
Diameternya sama dari flute-flutenya ke ujungnya. 
Ideal untuk  mengebor dari 1 sampai 12 mm diameter. 

Batang Tirus Morse 
Diameternya mengecil dari alur ke ujungnya. 
Satu ujungnya ditajamkan. 
Mampu mengebor dengan diameter lebih dari 12 mm.  

 

 
Gambar 9: Bor-Bor Puntir. 

 

Catatan:  
Batang tirus morse merupakan bor standar di bidang ketehnikan yang 
digunakan secara universal. Beberapa bor mungkin mempunyai tipe tirus lain. 
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Lenu
s 

1415

C. Rangkuman 1 
 

Dari Pemelajaran 1 kita dapat menuyimak bahwa modul OPKR 10.017 ini 

terdiri atas pemelajaran memilih peralatan yang sesuai dan aman untuk 

digunakan di tempat kerj, dan oleh karenanya pemelajaran ini  menjadi 

prasarat bagi  modul-modul lain khususnya menyangkut kompetensi 

merawat, memperbaiki dan mengganti komponen-komponen sistem pada 

pekerjaan mekanik otomotif. 

ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 

1  
 
 
 

 
 

Kunci Pas (open 
end wrench) 

 
 

Mengencangkan 
dan melepas ke -
pala baut atau 
mur yang tidak 
terlalu kuat pe-
ngencangannya, 
atau yang telah 
dilonggarkan de-
ngan kunci ring. 
 

Terbuat dari baja 
tensil tinggi  yaitu 
logam paduan 
Chrome Vana-
dium.Satu kunci 
dibuat dua uku -
ran yang berbe-
da. Posisi rahang 
membentuk 150 
terha-dap gagang 
(shank)  
 

Satuan ukuran 
kunci pas terdiri 
dari mm (metric) 
dan inch 
( imperial). 
Untuk satuan 
metric tersedia 
ukuran 4 mm 
hingga 80 mm:. 
Tetapi yang 
umum diguna-
kan di Otomotif 
adalah 6 mm 
dengan ke -
naikan setiap 
satu mm hingga 
ukuran 36 mm, 
kecuali ukuran 
31, 33, 34 dan 
35 mm tidak 
disediakan 1)  
 

2  
 
 
 
 
Kunci Ring (Box 
Wrench) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunci ring 
dengan 
konstrruksi dua-
belas sudut 
(mata) memung-
kinkan dapat di-
gunakan pada 
ruang yang ter-
batas.  
 
 
 
 
 
 
 

Dibuat dari bahan 
baja tensil tinggi 
yaitu paduan lo-
gam chrome va -
nadium, de-ngan 
cincin yang berdi-
mensi 
heksagonal atau 
lebih pada lobang 
 
 
 
 
 
 
 

Kunci ring 
umumnya mem-
punyai tangkai 
yang lebih pan-
jang dibanding-
kan kunci pas, 
memberikan gaya 
tuas yang lebih 
besar.  
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 

 
 
 
 
 

Karena 
dindingnya yang 
tipis, kunci ring 
dapat digunakan 
pada posisi di-
mana kunci pas 
tidak dapat di-
gunakan. 
 

 diameter 
dalamnya. Kunci 
ini lebih kuat dan 
lebih ringan dari 
kunci pas dan  
memberikan 
cengkraman pada 
seluruh kepala 
baut. 

Gunakan kunci 
ring sebagai 
pilihan utama se -
belum meng-
gunakan kunci-
kunci jenis lain. 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegunaan dari 
kunci kombinasi 
ini adalah saling 
mengisi kekura-
ngan yang ada 
pada masing-
masing kunci pas 
dan ring. Lebih 
simpel karena ha-
nya dengan satu 
jenis kunci berarti 
membawa dua 
macam yakni pas 
dan ring dengan 
ukuran sama. 
Kunci ini sangat 
berguna saat me-
nyetel pengikat 
(fastener) dengan 
ukuran yang sa -
ma pada posisi 
yang berbeda. 

Kunci kombinasi 
merupakan gabu-
ngan dari kunci 
pas dengan kunci 
ring pada masing-
masing ujung da-
lam ukuran yang 
sama. Kunci pas 
ujung terbuka ha-
nya dapat di-
gunakan bila 
kunci pas berben-
tuk cincin atau 
soket tidak cocok 
dengan kepala 
baut atau  mur. 
 

Kedua jenis 
kepa-la dengan 
ukuran segi 
enam yang sama 
bisa ter-dapat 
pada tang-kai 
sebuah kunci 
pas.  Jenis ini di-
kenal dengan 
kunci pas 
“kombinasi”. 
Ukurannya dicap 
atau dicap timbul 
pada tangkainya 
berkisar antara  6 
mm sampai 
dengan 32 mm.2) 

 

  Kunci soket se-
ring disebut juga 
kunci sok, kunci 
sok  dirancang 
khusus untuk 
melepas/memas
ang baut dan 
mur. Kunci sok 
adalah jenis kunci 
yang paling baik 
digunakan untuk 
melepas kompo-
nen dari kenda-
raan bermotor. 
Kunci ini akan 
pas pada baut 
hampir pada 
seluruh tempat 
pada ken-daraan.  

Soket adalah alat 
berbentuk silinder 
yang dibuat dari 
baja tensil tinggi 
atau sejenis lo-
gam paduan yaitu 
chrome vanadium 
dan untuk mem-
perbaiki penam-
pilannya dilapisi 
dengan nikel. 
Satu ujung soket 
mempunyai du-
dukan segi em-
pat, dan ujung 
lainnya mem-
punyai dimensi 
hexagonal  
 

Kunci soket dan  
kelengkapannya 
Dipakai untuk 
membuka dan 
mengeraskan 
mur atau baut 
berbagai ukuran. 
Ukuran soket 
selalu menye-
suaikan dengan 
standar ukuran 
baut dan mur. 
Dalam satuan 
metrik (mm) 
ukuran soket 
adalah berkisar 
antara 4mm 
sampai dengan 
80 mm  

 Kunci Kombinasi

12 

Disain Konstruksi 
Kunci Kombinasi 

 Set Soket 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 

Ratchet 
digunakan untuk 
melepas/ mema -
sang baut yang 
dalam keadaan 
longgar, tanpa 
harus melepas-
kan kunci sok 
dari kepala baut 
atau mur selama 
proses melepas 
atau memasang 
tapi cukup hanya 
dengan cara 
menarik-narik 
batang ratchet-
nya saja selama 
melepas atau 
memasang. 

 
Untuk mengubah 
arah putaran 
kunci sok ke 
arah memasang 
atau melepas, 
maka kunci 
pem-balik arah 
putar-nya harus 
dige-ser diputar 
terle-bih dahulu. 
 

 

  Untuk memasang 
dan melepas busi. 
Posisi busi pada 
umumnya sulit di-
jangkau dengan 
kunci ring biasa   

Pada gambar ter-
lihat : 
a. soket 
b. batabg 

sambung 
c. tangkai 

(mengguna-
kan ratchet) 

Ukuran standar 
busi 10, 14 dan 
18 mm 

: Tangkai luncur 
Tee 

a

Kunci 
Busi 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 

  
Kunci roda digu-
nakan untuk me -
lepas dan me -
ngencangkan  
mur/baut pengikat 
roda pada kenda—
raan bermotor.  
 

Kunci roda ini 
mempunya soket 
pada setiap 
ujungnya dengan 
dua buah batang 
melintang. 
Kunci roda ada- 
lah kunci soket 
kepala segi enam 
tunggal khusus 
yang ditempatkan 
di ujung suatu 
batang.  Batang 
tersebut, yang 
panjangnya 250 
mm atau lebih, 
dibengkokkan 
hampir tegak lu-
rus di dekat kunci 
soket.   
 

Rentang ukuran 
kunci roda sesuai 
dengan hampir 
semua ukuran 
baut roda.  Uku-
ran yang paling 
umum adalah  
¾ inci, 13/16 
inchi (19 mm 
dam 21 mm). 
 

 

  Kunci Inggeris 

Kunci Inggeris 
dapat digunakan 
untuk melepas 
atau mengganti 
mur atau baut 
dimana ukuran 
kunci pas/ring 
yang sesuai tidak 
ada.  
 

Kunci Inggeris 
sulit benar-benar 
sesuai dengan 
ukuran mur atau 
baut tanpa mem-
buat kepala mur 
atau baut men-
jadi bulat. 

Rahang tetapnya 
dibentuk 50 ter-
hadap gagang. 
Gigi lurus 
sebagai tempat 
rahang bebas di 
dalam gagang.  
Gigi pada rack 
(gigi lurus). 
Pengatur yang di-
karte l digunakan 
untuk menga tur 
rahang-rahang 
pada posisi-posisi 
antara 00 sampai 
yang terlebar. 
Panjangnya 
dapat mulai dari 
100 mm sampai 
450 mm. 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 

  Obeng digunakan 
untuk melepas 
sekerup dari 
komponen-
komponen kenda-
raan seperti lam-
pu kepala, pelin-
dung radiator, 
dan untuk mele -
pas pengikat se -
perti sekerup-
sekerup kotak 
dan baut-baut ta-
lang. Obeng ju-ga 
dapat digunakan 
untuk pekerjaan 
lain  
 

Ada dua jenis 
utama obeng. 
Yaitu 
1. Obeng 

standar 
2. Obeng 

kembang 
(obeng philip) 

Obeng standar 
mempunyai bilah  
 Obeng kembang 
mempunyai mata 
berbentuk bin-
tang Sekerup ini  
 

Obeng jenis ini 
memungkinkan 
gaya puntir yang 
besar dan kecil 
kemungkinan ter-
jadi slip pada ke-
pala sekerup. 
Obeng pendek 
(stubby) yang le-
bih kecil mempu-
nyai batang pen-
dek dan diguna-
kan pada area di-
mana tidak diper-
lukan gaya penu-
asan. 
 
 

     

  
 
 
 
 
 

Tang Kombinasi 

Tang kombinasi 
digunakan untuk 
menjepit pelat 
dan batang yang 
relatif kecil. 
Disamping itu 
dapat juga 
memotong kawat 
berdiameter kecil  

  
Panjang : 
 
150 e.d 200 mm 

  
 
 
 
 
 

Berfungsi untuk 
memegang atau 
menjepit 
komponen yang 
posisinya sulit 
dijangkau oleh 
tang kombinasi 

  

TANG LONG 
NOSE 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 

  
 
 
 
 
Vise grip 

Untuk memegang 
atau menjepit 
benda kerja dan 
dapat untuk 
memegang kuat 
pada mur /kepala 
baut yang sudah 
tidak dapat 
diputar oleh kunci 
pas, ring atau 
kunci soket. 

Besar kecilnya 
jepitan rahang 
dapat disetel 
dengan cara 
memutarkan baut 
penyetel pada 
bagian ekor 
tangkainya, 
sekaligus 
menyetel posisi 
penguncian 
jepitan  

Kapasitas 45 mm 
Panjang 180 – 
250 mm 

  Berfungsi untuk 
memasang dan 
melepas 
circlip/snapring 
eksternal 

 Untuk circlip  
8 – 25 mm  
19 – 60 
40 – 100 
85 – 165 
Panjang 
140 mm 
175 
225 
320 

    Untuk circlip  
8 – 25 mm  
19 – 60 
40 – 100 
85 – 165 
Panjang 
135 mm 
170 
220 
310 

  Digunakan untuk 
membuka atau 
memasang suku 
cadang dengan 
cara pemukulan 

Kepala palu 
dipasang 
terhadap 
pegangannya 
pada dua arah. 
Bahan standar 
untuk palu ini 
adalah baja keras  

Berat 100–1300 
gram 
Panjang 266-244 
mm 
Berat 100-1300 
gram 
Panjang 266-445 
mm 

  
 
 
 
 
 
 
 

Palu palstik ini 
digunakan untuk 
mencegah 
kerusakan 
terhadap bagian 
yang dipukul 

 Berat 225-900 
gram 
Panjang 275-345 
mm  

Tang pembuka snapring 
external 

PALU KONDE (BALL PEEN 
HAMMER) 

PALU PALSTIK 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 

  
 
 
 
 
 
 

  Berat 250-650 
gram 
Panjang 290-350 
mm 

 Dongkerak Lantai Dongkerak lantai 
atau dongkerak 
trolley adalah alat 
angkat yang 
digerakkan 
secara hidrolis 
yang mempunyai 
roda-roda 
sehingga mudah 
dipindah-pindah 
di sekitar 
bengkel.  

Dongkerak ini 
mampu 
mengangkat 
beban-beban 
berat yang 
diperlukan di 
lantai bengkel. 
Atau bila anda 
perlu 
memindahkan 
kendaraan yang 
mogok di sekitar 
bengkel. 

 

 

 

Stand pengaman 
digunakan 
bersama -sama 
dengan 
dongkerak lantai 
untuk menyangga 
beban kendaraan 
yang sedang 
dikerjakan.  
 
 

Stand pengaman 
terdiri dari 
landasan baja, 
tiang penyangga 
dengan bagian 
yang berulir 
digunakan 
sebagai pengatur 
ketinggian dan 
satu dudukan 
yang dirancang 
untuk 
pemasangan 
pada komponen 
casis. 
Kebanyakan 
stand pengaman 
dapat di setel 
sesuai ketinggian 
yang diperlukan, 
dan dirancang 
mampu menahan 
beban dengan 
berat tertentu. 

Stand ini 
ditempatkan di 
bawah kendaraan, 
hal ini untuk 
mencegah 
kendaraan 
tergelincir (slip) dari 
dongkerak, atau 
dongkerak secara 
tidak sengaja 
kolaps, 
menyebabkan 
kecelakaan atau 
kerusakan yang 
lebih parah. 

Stand Pengaman 

PALU KARET 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 

  Alat ini mampu 
mengangkat 
kendaraan saat 
melepas roda, 

  

  Ber   

     

 

 

   

Grrgaji tangan 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 
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ILUSTRASI FUNGSI KONSTRUKSI SPESIFIKASI 
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1. Tes Formatif 1 
 

Langkah 2 – RESPON dan PRAKTEK 
 
 
Respon Peserta 
 
Pertanyaan 1 

Jelaskan tentang Kunci Inggeris 
 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pertanyaan 2 

Jelaskan tentang Kunci Pas 
 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Pertanyaan 3 
Jelaskan tentang Kunci Ring 

 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pertanyaan 4 

Jawab pertanyaan berikut benar atau salah. 
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Jawaban 
a. Karena ketabalan diameter lingkaran luar yang tipis, kunci ring dapat sering 

digunakan pada posisi-posisi yang tidak dapat menggunakan kunci pas. 
 
Benar / Salah 

b. Kunci ring umumnya mempunyai tangkai yang lebih pendek dibandingkan 
kunci pas. 
Benar / Salah 

c. Seperti kunci pas, kunci ring mempunyai ukuran kepala yang berbeda 
Benar / Salah, 

 
 
Pertanyaan 5 

Pada tempat yang disediakan tuliskan nama alat-alat tangan berikut 
 
Jawaban 
 

          
a. ……………………                             b. ………………………….. 

 
 

     
c. ………………………….                   d. ………………………….. 

 
 
Pertanyaan 6 

Apa yang dimaksud dengan set soket? 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Pertanyaan 7 
Sebutkan keuntungan menggunakan set soket 

 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

. 

 

Pertanyaan 8 
Jelaskan tentang soket. 

 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Pertanyaan 9. 
Tuliskan nama kelengkapan set soket pada tempat yang disediakan berikut ini : 

 
Jawaban 

                          
 

1.  ……………………..                     2.  ……………………… 
 

                       
3.  ………….………….                          4.  ………………………… 
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5.  ………………………                       6.  ………………………… 

 
 
 
Pertanyaan 10 

Apa yang dimaksud Obeng 
 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Pertanyaan 11 
Sebutkan dua jenis utama obeng. 

 
Jawaban 
 

1. ……………………………………….. 
 

2. ………………………………………… 
 
 
Pertanyaan 12 

Pada tempat yang disediakan sebutkan nama obeng-obeng berikut. 
 
Jawaban 
 

                        
1. ……………………….                        2. ………………………….  

 
Pertanyaan 13 

Jelaskan fungsi dan tujuan kunci roda. 
 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Pertanyaan 14 

Apa itu dongkerak lantai. 
 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pertanyaan 15. 

Apa yang dimaksud stand pengaman. 
 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Pertanyaan 16 
Pada tempat yang disediakan tuliskan nama kelengkapan bengkel berikut. 

 
Jawaban 
 

 

                   
1. …………………..                          2. …………………………… 

 
 
 

 
2. ………………………….. 
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Pertanyaan 16 

Apa fungsi utama bor tenaga? 
 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Pertanyaan 17 

Apa perbedaan antara bor listrik dan bor udara? 
 

Jawaban 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pertanyaan 18 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama mesin bor berikut ini. 
 
Jawaban 
 

                  
1. Bor listrik                                2. Bor udara 

 
 
Setelah menjawab semua pertanyaan, mintalah kepada Pelatih untuk memeriksa 
semua jawaban. 
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f. Kunci Jawaban 
 
Langkah 3 – PENILAIAN 
Semua jawaban yang salah harus diperbaiki sebelum lembar pemeriksaan 
ditandatangani. 
 
 Ya 
Apakah semua pertanyaan 1 s/d 33 sudah dijawab dengan benar ?   

 
 
Tandatangan pelatih ................................................................................................... 
 
 
Tandatangan peserta .................................................................................................. 
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PEMELAJARAN 2  
 

Langkah Akhir;  PENILAIAN 
 
 
 
Lembar Pemeriksaan Hasil Pelatihan 
 
 
Apakah Peserta Pelatihan sudah berhasil menyelesaikan seluruh kegiatan yang 
ditetapkan dalam tujuan pelatihan ?  
 
 Ya 

Apakah Kegiatan 1 sudah selesai dan ditandatangani  ?  

Apakah Peserta Pelatihan menggunakan kelengkapan dan bahan-bahan 
teknologi sesuai standar yang ditetapkan oleh pebrik pembuat peralatan ? 

 

 
 
Semua pernyataan di atas harus mendapat tanggapan YA. Jika tidak, konsultasikan 
kepada pelatih untuk mendapatkan kegiatan tambahan yang diperlukan untuk 
mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dalamketerangan ini.  
 
 
Tandatangan Pelatih ....................................................................... ................................ 
 
 
Tandatangan Peserta ..................................................................... ................................ 
 
 
Tanggal dan jam kelulusan............................................................. ................................ 
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Pengakuan Kompetensi Tertentu (RCC) 
 
Jika seora ng peserta menyatakan dia mampu/cakap dalam menyelesaikan 
tugas-tugas yang ditentukan pada hasil pelatihan, dia harus dapat 
membuktikan kemampuannya kepada pelatih. 
 
 
Keselamatan Kerja  
 
Umum 
 
Peserta Pelatihan harus mematuhi undang-undang tentang Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja yang diberlakukan oleh pemerintah dan tempat kerja. 
 
Keselamatan Pribadi 
 
Peserta harus menggunakan alat-alat pelindung yang sesuai dengan ketentuan 
pemerintah dan kebijakan di tempat kerja. 
 
 
 
Kegiatan Belajar 2 
 

Prosedur Penggunaan Alat-alat Tangan dan Tenaga 
 
Tujuan Belajar 2 
 
1. Latihan prosedur penggunaan peralatan kunci-kunci, tang dan obeng 

(wrenches, pliers, and screwdrivers) 

2. Latihan prosedur Menggunakan macam-macam kikir (files) 

3. Latihan prosedur Menggunakan Gergaji (hacksaw)  

4. Latihan prosedur Menggunakan Tap dan Sney (Tap and die) 

5. Latihan prosedur Menggunakan  macam-macam mata bor, mesin bor 

tangan dan bor kolom (drills, hand-held drilling machine and drill press) 

 
Uraian Materi 2 
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Melepas Fasteners 
 
Jenis dan tempat penggunakan fastener pada peralatan akan tergantung pada: 
 

Jenis alat tangan yang akan digunakan untuk melepas  
Peralatan yang dibutuhkan agar  fastener dapat dibuka  
 

Alat tangan yang digunakan harus pas (agak sesak) masuk pada fastener. Jangan 
menggunakan peralatan pengganti yang tidak sesuai, alat pengganti tersebut dapat 
merusak fastener, benda yang sedang diperbaiki bahkan dapat mencelakai diri sendiri. 

 
Gambar 1: Alat Harus Pas Pada Fastener 

 

Berikut adalah jenis-jenis fastener yang umum digunakan dan penjelasan bagaimana 
cara memilih alat yang benar. 
 
Baut dan Mur 
 
Hal penting yang harus dipahami saat memilih alat yang sesuai untuk baut atau mur 
adalah sebagai berikut : 
 

Berapa jarak/lebar sisi sejajar kepala segi enam?  
Apakah alat akan pas (dengan sedikit sesak) dan aman? 
Berapa luas area di sekitarnya? 
Bera gaya (momen) yang diperlukan untuk mengendorkan atau 
mengencangkannya? 
Alat mana yang paling cepat melakukan pekerjaan (hemat waktu)? 
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Dengan melakukan banyak latihan, anda akan mampu memilih alat yang tepat hanya 
dengan melihat baut atau mur.  Cara lain untuk memilih alat adalah : 
 

Mengukur jarak sisi sejajar kepala segi enam 
?? Gunakan mistar baja atau jangka sorong. 
?? Cocokkan hasil pembacaan dengan nomor yang tertera pada alat. 
?? Periksa sesak tidaknya alat terhadap baut atau mur 

 

 
 

Gambar 2: Memilih Dengan Cara Mengukur 
 

Mencoba ukuran alat yang berbeda-beda 
?? Pilih alat yang ukurannya kelihatannya sama dengan ukuran kunci. 
?? Periksa kesesuaiannya dengan baut atau mur. 
?? Terus lakukan percobaan sampai diperoleh alat yang pas untuk baut 

maupun mur 
 

Ruang kosong yang ada disekitar baut atau mur akan menentukan jenis alat 

yang akan digunakan, yaitu, alat harus benar-benar pas dan harus ada ruang 

yang cukup pada saat alat diputar. 
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Gambar 3.: Memilih Dengan Cara Mencoba-Coba 

 

Langkah-langkah sebagai acuan dalam mengendorkan atau 

mengencangkan baut atau mur adalah sebagai berikut. 

 

Kunci Sok, batang extension, speed brace atau tuas; 

?? Sebaiknya gunakan kepala yang segi enam tunggal dari 

pada yang segi enam ganda. 

?? Gunakan apa bila cukup ruang gerak di bagian atas tetapi 

sempit di sekitar baut atau mur. 
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Gambar 4.: Kunci Soket ( Pilihan pertama ) 

 

Kunci Ring;  
?? Sebaiknya gunakan kepala segi enam tunggal dari pada yang 

kepala segi enam ganda. 
?? Gunakan apabila ruang gerak di atas kepala baut atau mur tidak 

memungkinkan menggunakan kunci soket. 

 

Gambar 5.: Kunci Pas ( Pilihan Kedua ) 
 

Kunci Pas; 
?? Digunakan bila ruangan yang tersedia di atas baut atau mur sangat 

sempit 
 
Kunci Inggris;  
?? Hanya digunakan apabila tidak ada ukuran kunci yang benar-benar pas 

terhadap baut ataupun mur. 
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Gambar 6.: Kunci Inggris ( Pilihan ketiga ) 
 

Biasanya, semakin besar baut atau mur, semakin besar tenaga 

(momen) yang diperlukan untuk menggerakkannya.  Usaha untuk 

memutar, yaitu gaya yang digunakan (menarik atau mendorong) dapat 

dikurangi dengan menggunakan alat yang lebih panjang. 

 

Gambar 7.: Tenaga yang diperlukan lebih kecil 
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Circlip; 
Hal yang penting untuk dipahami pada saat melepas atau 
memasang circlip  adalah : 
?? Apa jenis circlip yang digunakan? 
?? Bagaimana bentuk kedua ujung circlip? 
?? Berapa luas ruang yang tersedia? 
 

Jenis circlip eksternal mengembang ke arah luar dengan sepasang 
snap-ring eksternal untuk memasang atau melepas circlip. 

 

 

Gambar 8.: Circlip eksternal mengembang ke arah luar 
 

Circlip jenis internal, untuk melepas atau memasangnya kedua kaki 
snap-ringnya bergerak ke arah dalam. 

 
 
 
 
 

 

Gambar 9.: Circlip internal bergerak kearah dalam 
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Bentuk ujung-ujung pada circlip akan menentukan bentuk kedua ujung 
tang penjepitnya.  Circlip yang mempunyai lubang yang kecil di 
ujungnya menggunakan kaki penusuk berbentuk bulat, dan circlip yang 
lubangnya berbentuk setengah lingkaran menggunakan kaki penusuk 
berbentuk rata. 
Bila ruang gerak di depan circlip terbatas, harus menggunakan tang 
circlip kaki bengkok. 

 
Gambar 10: Melepas Circlip bentuk siku 

 

Spring Clip 
 
Spring-clip kecil dapat dilepas dari dudukan atau lubangnya dengan 
menggunakan tang long-nose. 
 
Spring-clip besar dapat dilepas dari dudukannya dengan menggunakan tang 
kombinasi atau tang potong. 
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Gambar 11: Cara melepas Spring-Clip 

 

Cara memasang kedua jenis spring-clip ini dapat dilakukan dengan cara 
mendorong / menekannya ke dudukannya dengan tekanan jari. 
 
Pin bentuk bulat atau padat 
 
Ada tiga jenis alat yang dapat digunakan untuk melepas pin bentuk bulat atau 
padat, yaitu : 
 

Starter Punch 
??Pilih ujung punch yang diameternya lebih kecil dari diameter luar pin, tetapi 

lebih besar dari diameter dalam pin yang akan dikeluarkan. 
??Digunakan khusus untuk melepas pasak 

 
Pin Punch 
??Pilih ujung punch yang diameternya lebih kecil dari diameter luar pin, tetapi 

lebih besar dari diameter dalam pin yang akan dikeluarkan. 
??Digunakan untuk mendorong pin keluar dari lubangnya. 

 
Palu 
??Pilih yang sesuai dengan dengan ukuran punch, misalnya untuk punch 

yang kecil, gunakan palu kecil. 
??Gunakan utuk memukul ujung punch. 
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Gambar 12: Melepas Pin bulat 
 

Pin bulat atau pin padat dipasang dengan menggunakan palu, sementara 
punch dipegang dengan menggunakan tang kombinasi atau alat penjepit 
lainnya.  Terakhir, gunakan starter-punch yang diameternya sedikit lebih besar 
dari diameter pin, digunakan bersama palu. 
 
 
Pin terbelah (Split-pin) 

 
Pin terbelah ukuran kecil dapat dipasang atau dilepas dengan menggunakan 
tang potong kecil. 
 
Pin terbelah ukuran besar dapat dilepas atau dipasang dengan menggunakan 
tang potong sisi yang besar. 
 
Catatan 
Bila tang-tang di atas tidak ada, tang kombinasi adalah alat pengganti yang 
sesuai. 

 

 

Gambar 13: Melepas pin terbelah 
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Rivet 
 

Ada dua cara melepas rivet, yaitu : 
 

Dengan cara pengeboran. 
?? Kepala rivet dibor sampai tembus ke sisi lainnya dengan 

menggunakan mata bor jenis puntir yang diameternya sedikit lebih besar dari 
lubang rivet. 

 
Dengan cara memotong. 
?? Kepala rivet dipotong dengan menggunakan pahat dan palu. 

 
Kemudian rivet dikeluarkan dengan menggunakan starter-punch dan palu. 
 

 

Gambar 14: Cara-cara melepas ivet 
 

Obeng 
 
Hal yang penting dipahami dalam pemilihan obeng untuk mengencangkan atau 
mengendorkan sekrup adalah: 
 

Jenis Kepalanya 
Apakah ada cukup ruang di atas sekrup. 
Berapa besar tenaga yang  diperlukan untuk memutarnya? 
Jenis kepala akan menentukan jenis mata bilah obeng yang digunakan. 
Untuk jenis standar, pilih mata bilah yang ukurannya hampir sama dengan 
lebar alur dan menempel pas pada sisi alur sewaktu bilah menyentuh 
dasarnya. 
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Untuk jenis obeng kembang, pilih mata obeng yang seluruh mata masuk 
kedalam lubang tanpa ada yang tersisa. 

 

 

Gambar 15: Cara melepas sekrup 
 

Obeng harus benar-benar sejajar dengan sumbu sekrup untuk mencegah 
keruskan kepala sekrup.  Ruang di atas sekrup akan menentukan panjang 
tangkai maksimum obeng.  Bila ruang tidak terbatas, sebaiknya gunakan 
obeng yang paling panjang.  Apabila ruang terbatas, mungkin harus 
menggunakan obeng berbentuk siku. 

 
Umumnya, semakin besar kepala sekrup,semakin besar tenaga putar yang 
diperlukan.  Obeng dengan tangkai yang panjang cenderung memberikan 
tenaga puntir yang lebih baik dibandingkan obeng dengan tangkai yang 
pendek. 
 
Catatan: 
Palu dan obeng ketok digunakan untuk mengendorkan sekrup yang 

sangat kencang. 
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Gambar 16  Gaya puntir   
Sekrup Set 

 
Sekrup set mempunyai kepala segi enam dan memerlukan kunci Elen untuk 
melepas ataupun memasangnya. 
 
Tempatkan sekrup set pada posisi yang baik dan ukur jarak sisi sejajar segi 
enam dan pilih kunci elen yang pas yang tertera pada batang kunci. 
 
Untuk sekrup yang lokasinya jauh di dalam lubang, perkirakan ukuran kunci 
elen dan coba suaiannya (kesesuaian ukurannya).  Coba terus beberaoa kunci 
elen sampai diperoleh kunci yang tepat. 

Gambar 17: Memilih dengan cara mengukur 
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Banyak sekrup set mempunyai obeng dengan ukuran standar, dengan demikian 
langkah-langkah pemilihan alat sama dengan langkah-langkah pemilihan alat untuk 
sekrup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Tugas 1 
E. Tes formatif 1  
F. Kunci jawaban formatif 
 
 
 
 
                                       
Obeng 
 

Obeng ada dalam satuan set dalam ukuran dan bentuk penggerak yang 
berbeda. Panjang, pendek, sangat pendek(buntung). Obeng terdiri dari batang 
yang terbuat dari baja keras berkualitas tinggi dengan satu mata pada satu 
ujungnya dan gagang terbuat dari pelastik, dicetak pada batangnya. 
 
Obeng digunakan untuk melepas sekerup dari komponen-komponen 
kendaraan seperti lampu kepala, pelindung radiator, dan untuk melepas 
pengikat seperti sekerup-sekerup kotak dan baut-baut talang. Obeng juga 
dapat digunakan untuk pekerjaan lain seperti mencongkel cetakan, badge, 
emblem dan menekan/ mendorong seperti pemasangan penghapus kaca. 
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Gambar 13: Satu set Obeng 

 

 

Jenis-Jenis Obeng 
 
Ada dua jenis utama obeng. Yaitu 
 

3. Obeng standar 
4. Obeng kembang (obeng philip) 

 
 
Obeng standar (Obeng pipih) 
 

Obeng standar mempunyai bilah pipih dan ini digunakan untuk melepas atau 

mengganti pengikat (fastener) seperti sekerup pengetap sendiri dan baut-baut 

kotak, seperti juga halnya mencungkil cetakan, badge, lis pintu dan lain-lain. 

Obeng pendek (stubby) yang lebih kecil mempunyai batang pendek dan 

digunakan pada area dimana tidak diperlukan gaya penuasan. 

 
Gambar 21: Obeng standar (Pipih) 

 
 
 
 

                                              
Gambar 22: Obeng pendek (buntung)     Gbr 23: Kepala sekerup obeng stand ar 
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Obeng Phillip (Kembang) 
 
Obeng kembang mempunyai mata berbentuk bintang, digunakan untuk 

melepas sekerup kepala kembang. Sekerup ini banyak digunakan sebagai 

pengikat untuk grill, lampu kepala, lampu belakang atau parkir pada semua 

jenis kendaraan bermotor. Obeng jenis ini memungkinkan gaya puntir yang 

besar dan kecil kemungkinan terjadi slip pada kepala sekerup. 

 

 
Gambar 24: Obeng Phillip (Kembang) 

 

 
Gambar 25 Kepala Sekerup Phillip (kembang) 

 

Rangkuman 2 

 
BEBERAPA HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN  …..(xx) 

??Pilihlah alat yang paling cocok untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 

aman dan efisien 

??Kurangi waktu yang terbuang untuk mencari alat yang akan digunakan dan 

percepat pengecekan setiap alat. Hal ini diperoleh dengan jalan 

menyimpannya pada tempat yang telah ditentukan dalam kotaknya serta 

menaruhnya secara teratur. 

??Lindungi kendaraan dari kotor, serta hindarkan terlepasnya alat yang 

sedang digunakan. Hal ini kita lakukan dengan cara selalu membersihkan 

oli dari alat serta selalu menjaga agaralat tetap bersih. 

??Pada waktu memberikan alat kepada orang lain, hadapkan lah tempat 

memegang alat tersebut kepada orang tersebut sehingga ia tidak perlu lagi 

memutar alat yang dimaksud. 



                                         MODUL BAHAN AJARf  

Mekanik Otomotif 
Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan tempat Kerja 
   

70 

??Apabila kepala alat tumpul, longgar atau cacat, atau gerakannya keras, alat 

harus diperbaiki atau ganti bagian yang perlu diganti. Alat diusahakan 

selalu dalam keadaan siap pakai. 

Beberapa pertimbangan yang harus diambil saat akan menggunakan dan 

memilih kunci yang tepat adalah :  

?? Posisi/letak baut /mur  

 Untuk memilih kunci yang mana yang akan dipakai tergantung pada 

keadaan baut dan mur yang akan dipasang atau dilepas. Untuk itu 

harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu posisi baut/mur, 

ukuran baut mur, Satuan ukuran baut/mur (metric atau inch), 

kekencangan pemasangan baut/mur, dan kualitas bahan kunci 19  

Open End Wrench   17  

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan penggunaan kunci 

dan obeng dalam berbagai bentuk pasangannya (skrup dan baut) 

secara proporsional : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 01 penggunaan kunci dan obeng dalam berbagai bentuk secara 
proporsional x) 
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Peralatan lainnya untuk membantu menyelesaikan bidang-bidang 

kompetensi Otomotif adalah alat-alat pengangkat, alat pemotong dan alat 

pengukur. 

 

 

Pistol Udara 
 

Pistol udara digunakan untuk pekerjaan pembersihan dimana udara 

bertekanan diperlukan untuk meniup permukaan untuk membuang debu, air 

dan sisa-sisa pengampelasan. 

 

Pistol udara mempunyai gagang pelastik dengan lubang penyemport logam. 

Tuas pada gagang mengendalikan tekanan udara. Tidak ada udara yang 

mengalir sebelum tuas pemicu ditekan. 

 
Gambar 39: Pistol Udara  
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Bor Tenaga 
 

Bor tenaga digunakan untuk membuat lubang, atau untuk melepas pengikat seperti 

paku keling. Ada bor yang menggunakan tenaga listrik dan udara. Bor menggunakan 

mata bor untuk mengebor lubang pada suatu permukaan. 

 

Bor Listrik. 

 

Bor listrik mempunyai badan (campuran logam atau pelastik keras) yang menjadi 

rumah motor.  Sebuah sakelar jenis tombol ditempatkan pada gagang yang berbentuk 

pistol. Sebuag pemegang (chuck) mata bor ditempatkan di bagian depan bor. 

 
Gambar 40: Bor Listrik. 

 

Bor Udara. 
 
Bor udara mirip dengan bor listrik hanya ada sedikit perbedaan.Bor ini lebih kecil dan 
lebih ringan daripada bor listrik, dan mempunyai rotor yang digerakkan oleh udara 
bertekanan. 

 

 
Gambar 41: Bor Udara 
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Spesifikasi Ukuran 

Kunci Kombinasi (Combination Spanner)  
a. Konstruksi 

Kunci ini merupakan gabungan dari kunci pas dan ring yang keduanya dibuat 
znenjadi satu kunci dimana ukuran kedua kunci tersebut biasanya sama.  

 

 

 

Satu ukuran kunci pas terdiri dari mm (metric) dan inch (imperial). Untuk 
satuan metric tersedia ukuran 4 mm hingga 80 mn:. Tetapi yang rirnum 
digunakan di Otomotif adalah 6 mm dengan kenaikan setiap satu mm 
hingga ukuran 36 mm, kecuali ukuran 31, 33, 34 dan 35 mm tidak 
disediakan. 

Untuk kemudahan melepas/memasang baut dan mur membutuhkan gabungan kunci 
r ing dan kunci pas, tanpa harus mengganti-ganti kunci. 

3.

Spesifikasi ukuran kunci ini sama seperti spesifikasi ukuran kunci pas seperti sudah 
diuraikan di atas.  

 

Gambar 42. Kunci hombin.asi 

c. Spesifikasi 

b.Fungsi 
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Gumbar 43. Kunci ring 

 

Kunci Ring (Double Ended Box Spanner) Konstruksi 

Seperti halnya kunci pas, kunci ring juga terdiri dari dua ukuran kunci 

yang berada pada sebuah kunci, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah 

kunci yang harus disediakan. 
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Sama seperti kunci pas dan kombinasi yang sudah dijelaskan di atas, maka  

Kunci sok adalah kunci ring yang tidak dilengkapi dengan batang pemutar 

yang tetap, te; tetapi batang pemutarnya (handle) hanya disediakan 

beberapa buah untuk semua ukuran kunci, dixnana batang pernutar dapat 

dipasang/dilepas dari kunci soknya. 

Ga.mbar-44. Kunci sok, ratchet, dan kelengkapannya 

 
- Momen pemasangannya sudah ditentukan menggunakan kunci momen. 

- Posisi baut atau mur tidak terjangkau jika menggunakan kunci pas atau ring. 

Dengan kuncl sok yang dilen(,kapi dengan batang penyambung (extention), 

masalah ini dapat terpecahkan. 

-  Fungsi dan pemakaian ratchet 

Ratchet digunakan untuk melepas/memasang baut yang dalam keadaan 

longgar, tanpa harus melepaskan kuncl sok dari kenala baut atau mur selama 

proses melepas atau memasang tapi cukup hanya dengan cara menarik-narik 

batang ratchetnya saja selama melepas atau memasang L ntuk mengubah 

arah putaran kunci sok ke arah memasang atau melepas, maka  kunci 

pembalik arah putarnya harus digeser/ diputar terlebih dahulu. 

Ratchet bisa ru.sak jika digunakan untuk melonggarkan atau 

mengencangkan baut atau mur yang tidak keadaan longgar, karena bagian 

dalam ratchet tidak dirancang untuk keperluan . 
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Cara Penggunaan Kunci Inggeris 

 

SALAH SALAH BETUL BETUL 
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Catatan: 
Ukuran rahang pada satu ujung biasanya satu ukuran lebih besar dari 
rahang pada ujung yang lain. 

 
 

Dongkerak Lantai 
 

Dongkerak lantai atau dongkerak trolley adalah alat angkat yang digerakkan 
secara hidrolis yang mempunyai roda-roda sehingga mudah dipindah-pindah di 
sekitar bengkel. Dongkerak ini mampu mengangkat beban-beban berat yang 
diperlukan di lantai bengkel.  Alat ini mampu mengangkat kendaraan saat 
melepas roda, atau bila anda perlu memindahkan kendaraan yang mogok di 
sekitar bengkel. 
 

 
Gambar 20: Dongkerak Lantai 

 
Stand Pengaman 

 

Stand pengaman digunakan bersama-sama dengan dongkerak lantai untuk 
menyangga beban kendaraan yang sedang dikerjakan. Stand ini ditempatkan 
di bawah kendaraan, hal ini untuk mencegah kendaraan tergelincir (slip) dari 
dongkerak, atau dongkerak secara tidak sengaja kolaps, menyebabkan 
kecelakaan atau kerusakan yang lebih parah. 
 
Stand pengaman terdiri dari landasan baja, tiang penyangga dengan bagian 
yang berulir digunakan sebagai pengatur ketinggian dan satu dudukan yang 
dirancang untuk pemasangan pada komponen casis. Kebanyakan stand 
pengaman dapat di setel sesuai ketinggian yang diperlukan, dan dirancang 
mampu menahan beban dengan berat tertentu. 
 

 
Gambar 21: Stand Pengaman . 
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Kegiatan Belajar 3 
 
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 3 
 
Baca dan patuhi peraturan keamanan dan kesehatan yang diberikan sebelum anda 

melaksanakan materi Penggunaan Pemeliharaan Alat -alat dalam modul ini. Ringkasan 

materi yang terdapat dalam modul OPKR-10-016B- Mengikuti Prosedur Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja. 
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b. Uraian Materi 3 

 
Prosedur Penggunaan dan Pemeliharaan Alat-alat Dasar 

 
 

Sumber Informasi 
 

Kunci  pas seperti open ended, ring dan socket biasanya disediakan dalam 
satu perangkat yang berisi kunci pas dengan berbagai ukuran yang berbeda. 

 
Gambar 1.Kunci kombinasi 

 

Pemilihan Alat-Alat Yang Benar 
 
Pemilihan alat-alat yang benar untuk melepaskan dan memasang kembali 
bagian-bagian/komponen-komponen sangatlah penting untuk dua alasan 
utama. 
 

a. Kerusakan bagian-bagian yang sedang dilepas dapat terjadi bila jenis 
dan  ukuran alat yang digunakan tidak tepat.  Ini dapat mengakibatkan 
penggantian alat menjadi mahal dan mengurangi keuntungan. 

b. Keselamatan – Kecelakaan dapat disebabkan oleh alat yang tidak tepat 
yang terlepas dari kepala baut. 

 
Pemilihan Kunci Pas (Jenis dan Ukuran) 
 
Menggunakan seperangkat kunci pas harus lurus ke depan, tetapi kurangnya 
standarisasi internasional menyebabkan penerapannya  cukup sulit.  Tiga 
system yang berbeda yang digunakan Australia untuk mengidentifikasi ukuran 
spanner, yaitu: 
 

1. Metrik 
2.  A.F. American fine 
3. B.S.W. British Standard Whitworth 

 
Spanner-spanner ini tidak dapat digantikan dengan spanner-spanner dari 
system lain, baut dan mur metrik memerlukan spanner metrik. 
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Mengidentifikasi Sistem  
 
Anda harus mengetahui tahun dan model kendaraan yang sedang anda 
kerjakan untuk menolong anda mengenal system-sistemnya.  Anda dapat 
menganggap bahwa semua kendaraan motor baru yang dibuat Australia, 
diimport dari Jepang dan kendaraan Eropa menggunakan system metrik. 
 
Mengidentifikasi Kunci Pas 
 
Jenis dan ukuran kunci pas yang anda gunakan tercetak atau tertera pada 
kunci pas tersebut untuk memudahkan anda mengidentifikasinya. 
 
Penyimpanan Alat 
 
Alat-alat yang dibiarkan tergeletak di sekitar lantai bengkel dapat menjadi rusak 
dan tidak dapat dipakai lagi.  Alat-alat harus disimpan di tempat yang aman 
seperti kotak alat, lemari atau digantung di dinding. 

 
Gambar 2. Menyimpan alat-alat dalam kotak alat 

 

 
Gambar 3. Menyimpan alat pada gantungan didinding 

 
 
 



                                         MODUL BAHAN AJARf  

Mekanik Otomotif 
Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan tempat Kerja 
   

83 

Hal Penting 
 

Bila menggunakan kunci pas untuk melepaskan mur atau baut sebaiknya 
tariklah kunci pas tersebut mengarah padamu.  Dengan cara menarik bukan 
mendorong kunci pas tersebut, anda dapat  mencegah kunci tersebut melukai 
tangan anda bila kunci pasnya terselip. 
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Kunci Inggris (Adjustable Spanner) 
 

Kunci inggris cocok digunakan bila anda tidak mempunyai kunci pas yang 
sesuai untuk mur atau baut yang mungkin sudah aus atau berukuran terlalu 
kecil.  Anda jangan menggunakan alat ini sebagai pengganti kunci pas 
konvensional bila kunci pas  tersebut memang tersedia. 

 
Gambar 4.Bagian-bagian kunci Inggris 

 

Penggunaan Kunci Inggris 
 
1. Aturlah kunci inggris agar pas dengan mur atau bautnya.  Kunci ini 

dipaskan dengan menggerakkan mur yang dapat disetel sehingga rahang-
rahangnya mencengkeram dengan kuat. 

 
Gambar 5.Setel rahang kunci agar pas dengan mur 

 

2. Pasanglah kunci pada mur sedemikian rupa sehingga daya tarik 
sepenuhnya berada pada rahang-rahang yang terkunci.  Tariklah kunci 
pas ke arah anda untuk melepas mur. 
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Gambar 6. Tarik kunci ke arah anda 

 
Keamanan 
 

1. Jangan gunakan kunci pas yang dapat diatur bila rahang-rahangnya 
retak, kunci pas tersebut dapat selip dan merusak mur atau bahkan 
menyebabkan anda terluka. 

2. Jagalah agar kunci pas tetap bersih sehingga kunci pas tersebut tidak 
selip dari genggaman anda. 

 
Pemeliharaan 
 
1. Laplah kunci dengan kain bersih untuk menghilangkan debu atau gemuk. 
2. Lumasi mur yang penyetelnya  dengan beberapa tetes oli mesin. 
3. Simpanlah kunci di dalam kotak alat, lemari atau digantung di gantungan 

dinding. 
 
 

Kunci Ring 
 

Gunakan kunci ring untuk melepaskan mur dan baut bila memungkinkan.  
Batang (shank) yang menyudut memungkinkan anda menggunakan kunci 
untuk melepas dan mengencangkan bila ruang/celahnya ada. 

 

Gambar 7.Bagian-bagian kunci ring 
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Gambar 8.Kunci ring memberikan jarak saat melepas fastener 

 

Penggunaan Kunci Ring  
 
1. Pilihlah kunci yang ukurannya sesuai. 
2. Pasang kunci tersebut pada mur atau kepala baut. 
3. Tariklah kunci ke arah anda untuk melepaskan mur atau baut. 

 

Gambar 9.Pasang kunci ring pada kepala baut 
 

Keselamatan 

1. Jangan menggunakan kunci yang kotor, karena kunci tersebut dapat selip 
dari genggaman anda. 

2. Jangan menggunakan kunci ring bila ring/cincin-cincinnya retak atau aus 
dan gerigi dalamnya membundar, kunci ring tersebut dapat selip dan dapat 
menyebabkan luka. 

 
Pemeliharaan 
 
1. Jaga agar kunci tersebut tetap bersih, laplah dengan kain bersih. 
2. Periksa kunci-kunci tersebut secara teratur bila aus atau rusak. 
3. Simpanlah kunci dalam kotak alat, lemar atau gantungan dinding. 
 
 

Kunci Pas 
 

Gunakan kunci pas bila anda akan melepaskan pengencang-pengencang 
dengan cepat pada tempat-tempat yang ruang/bukaan-bukaannya 
memudahkan kunci pas jenis ini terpasang, dan bilamana kunci pas jenis 
lainnya tidak cocok. 
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Gambar 10. Bagian-bagian kunci pas 

 
 

 

Gambar 11.Kunci pas cocok untuk posisi-posisi yang sulit 
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Hal Penting 
 

Kunci pas dapat berfungsi dengan baik bila ditarik ke arah anda.  Anda harus 
mengepasnya dahulu sehingga batangnya yang panjang dapat bergerak pada 
arah tenaga yang diberikan, hal ini akan mengurangi tegangan pada mur atau 
kepala bautnya. 
 
Penggunaan Kunci Pas 
 
1. Pilihlah kunci pas yang ukurannya sesuai. 
2. Pasanglah kunci pasnya sedemikian rupa sehingga rahang-rahangnya 

sepenuhnya mencengkeram mur atau kepala baut, rahang-rahang tersebut 
harus sepenuhnya mencengkeram mur atau kepala baut agar kunci pasnya 
tidak selip/terlepas. 

3. Tariklah kunci pas tersebut ke arah anda untuk melepaskan  mur atau baut 
tersebut. 

 
Gambar 12.Pemasangan yang benar 

 

 
Gambar 13.Pemasangan yang tidak benar 

 

Keamanan 

1. Jangan menggunakan kunci yang rahang-rahangnya retak,  rusak, aus 
atau bundar, karena kunci pas tersebut dapat selip dan melukai anda. 

2. Jangan menggunakan kunci yang kotor, kunci pas tersebut dapat 
terlepas dari genggaman anda. 

Pemeliharaan 

1. Jagalah agar kunci  tetap bersih dengan melapnya dengan kain bersih. 

2. Simpanlah kunci tersebut di kotak alat, lemari atau gantungan dinding. 

3. Periksalah kunci tersebut secara teratur untuk melihat bila telah aus. Buanglah 
kunci yang telah aus atau rusak. 
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Kunci Soket 
 

Kunci soket adalah alat yang sangat serbaguna, bila digunakan dengan batang 
soket  atau pengungkit untuk melepaskan mur atau baut.  Anda dapat dengan 
cepat mengganti alat-alat ini agar cocok dengan lokasi pengencang pada 
komponen manapun pada kendaraan. 
 
Fitting Soket 
 
Snap pada penghubung-penghubungnya memungkinkan anda mengganti 
soket dan batangan (bar) dengan sangat cepat.  Satu ujung soket mempunyai 
recess (dudukan) bujur sangkar. Bila anda memasang soket ke dalam 
batangnya bola berpegas pada handle (pegangannya) menguncinya ke dalam 
dudukan di dalam soket.  Tarikan tangan yang ringan diperlukan untuk 
melepaskan socket. 

 
Gambar 14.Pasang kunci soket pada gagang 

 

Penggunaan Kunci Soket  
 
1. Bila menggunakan socket spanner pilihlah socket yang cocok dengan mur 

atau baut yang akan anda lepaskan. 

2. Pilih dan pasanglah batang socket yang cocok pada socketnya. 

3. Pasanglah socket pada pengencang yang akan dilepas dan tariklah batang 
socket tersebut ke arah anda untuk melapaskan mur atau baut. 
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Gambar 15.Gunakan kunci soket dan batang rachet pada  

Pekerjaan yang sulit 
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Keamanan 

1. Jangan menggunakan socket  atau batangan yang rusak karena soket 
atau batangan tersebut dapat terlepas dan menyebabkan anda terluka.  

2. Jangan menggunakan soket atau asesorisnya bila kotor, atau terkena oli 
atau gemuk. 

 
Pemeliharaan 

1. Laplah soket dan asesorisnya dengan kain yang bersih setelah 
digunakan. 

2. Pasanglah soket dan batangannya ada tempat yang sesuai dalam 
perangkat soket. 

3. Simpanlah perangkat soket tersebut dalam lemari atau rak. 
 
 

Obeng 
 

Gunakan obeng untuk melepaskan pengencang-pengencang seperti skrup self 
tapping.  Pilihlah obeng yang cocok dengan skrup yang akan anda pasang, 
Slotted atau Phillips.  Gunakan obeng standar untuk melepaskan dan 
memasang skrup kepala bercelah (slotted). Gunakan obeng Phillips untuk 
melapaskan dan memasang skrup-skrup celah kembang. 

 
Gambar 16.Bagian-bagian obeng  

 
 

Hal Penting 
 

Pilihlah ukuran obeng yang tepat dengan celah skrup.  Obeng yang terlalu kecil 
dapat terpuntir dan merusak ujungnya, dan memungkinkan merusak kepala 
skrup.  Obeng yang terlalu besar tidak akan pas pada celah skrup dan dapat 
terlepas pada waktu diputar. 
 
Penggunaan Obeng Standard 
 
1. Pilihlah obeng dengan ukuran yang sesuai dengan skrupnya. 
2. Tahan mata obeng dengan satu tangan dan arahkan ujungnya pada 

celah dengan tangan lainnya.  Peganglah obeng pada posisi tegak lurus 
dengan skrup. 

3. Putarlah obeng kuat dan mantap untuk melapaskan skrup. 
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Gambar 17.Pegang obeng dengan kedua tangan sehingga tidak akan slip 

 

Penggunaan Obeng Phillips 
 

?? Bersihkan setiap debu yang mungkin terdapat pada recess 
dengan sebatang kawat bila memungkinkan. 

?? Piilihlah obeng yang memungkinkan ujungnya pas sepenuhnya 
pada recess. 

?? Tahan batang obeng dengan satu tangan dan arahkan ujungnya 
dengan tangan lainnya. 

?? Peganglah obeng tegak lurus ke skrup untuk mencegah 
recessnya rusak.  Berikan tekanan yang lebih besar bila 
menggunakan obeng standard. 

 

Gambar 18.Ujung obeng harus terpasang penuh pada sekrup 
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Keamanan (Obeng Phillips dan Standard) 
 

?? Hanya gunakan obeng dengan mata pisaunya yang sesuai ukurannya 
dengan celah skrup. 

?? Jangan gunakan obeng yang gagangnya belah, atau mata pisaunya 
tumpul atau rusak. 

?? Jauhkan tangan anda dari mata pisaunya bila menggunakan obeng. 
?? Jangan  pernah menggunakan obeng sebagai palu, pahat atau 

pengungkit. 
?? Jangan gunakan obeng yang pegangannya atau mata pisaunya 

terlumuri gemuk atau oli.  
 
Pemeliharaan 
 

1. Jagalah agar obeng tetap bersih, gunakan lap untuk membersihkan oli 
atau gemuk dari pegangannya atau mata pisaunya. 

2. Buanglah obeng yang pegangannya patah atau ujungnya rusak. 
3. Simpanlah obeng di dalam lemari, kotak alat atau gantungan dinding. 

 
 

Kunci Roda 
 

Kunci roda harus digunakan untuk melepaskan mur roda saat melepaskan atau 
memasang roda.  Kunci roda mempunyai soket-soket yang terpasang pada 
ujung-ujung lengan yang cocok untuk hampir semua kendaraan. 

 
Gambar 19. Pasang kunci roda pada mur roda 

 

Penggunaan Kunci roda 
 
Pasanglah spoke dengan ukuran yang sesuai dengan mur roda.  Pastikan 
kunci terpasang sepenuhnya pada mur roda.  Peganglah kunci dengan kedua 
tangan dan putarlah lengan untuk melepaskan mur roda. 
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Keamanan 
 

1. Pastikan socket sepenuhnya terpasang pada mur roda.  Socket yang 
kurang pas terpasang dapat menyebabkan wheel spanner selip dan 
anda dapat melukai diri anda. 

2. Jangan gunakan kunci roda yang soketnya retak. 
 
Pemeliharaan 
 

1. Jagalah agar kunci roda tetap bersih. 
2. Simpanlah kunci roda di dalam lemari atau rak atau digantung pada 

gantungan dinding. 
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Dongkrak Lantai 
 

Dongkrak lantai adalah alat yang dioperasikan secara hidrolik yang dapat 
mengangkat barang yang berat di dalam bengkel, karenanya dongkrak 
tersebut harus disimpan dengan baik. 
 
 

Hal Penting 
 

Dongkrak lantai mempunyai label daftar spesifikasinya seperti daftar berat 
beban maksimum. Jangan pernah mengangkat mobil yang melebihi kapasitas 
beban angkatnya. 

 
Gambar 20. Bagian-bagian dongkrak lantai 

 

Cara Kerjanya 
 
Dongkrak dioperasikan dengan memutar pegangan/handle dongkraknya.  
Untuk menaikkan dongkrak, putarlah pegangannya kuat, dan pompalah 
pegangannya.  Untuk merendahkan dongkrak, kembalikan putaran 
pegangannya perlahan-lahan. 
 
Pemeriksaan Dongkrak Untuk Pengamanan Pengoperasian 
 
Sebelum mengoperasikan dongkrak lantai anda harus mengecek hal-hal 
berikut: 
Periksalah system hidrolik, pastikan tidak ada kebocoran cairan. 
Apakah dongkrak tersebut mampu mengangkat beban yang diinginkan. 
Sadelnya berputar dengan bebas, dan bertahan pada posisinya pada waktu 
mendongkrak. 
Roda-rodanya berputar dengan bebas. 
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Hal-Hal Penting 
 
1. Identifikasi posisi pengangkat yang aman di bawah kendaraan pada 

waktu mendongkrak. Mengangkat pada beberapa posisi dapat 
menyebabkan kerusakan pada wadah oli, tangki radiator saluran-saluran oli 
dan bahan bakar. 

 
2. Jangan pernah bekerja di bawah kendaraan yang diangkat tanpa 

penahan yang aman. 

 

 
Gambar 21.Ikuti prosedur keselamatan sewaktu mendongkrak  

 

Pengangkatan 
 
Ada beberapa posisi yang cocok untuk menempatkan dongkrak.  Yaitu: 
 
1. Main suspension mounting points. 
2. Differential housing. 
3. Major chassis points. 
 
Penggunaan Dongkrak Lantai 
 
1. Lakukan pemeriksaan keamanan terhadap dongkrak sebelum 

digunakan. 

2. Bila memungkinkan, tempatkan kendaraan pada tempat yang datar. 
Lakukan langkah-langkah berikut terhadap semua kendaraan. 

a. Pasang rem tangan. 
b. Taruh transmisi ke persneling. Tempatkan transmisi otomatis 

pada park. 
c . Chock roda-rodanya. 

3. Tempatkan dongkrak pada posisi pengangkatan yang sesuai. 

4. Putarlah pegangannya ke dalam dan pompalah, sampai sadelnya naik 
dan menyentuh dongkrak. Periksalah bidang yang bersentuhan untuk 
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memastikan sadelnya berada pada posisi yang tepat.  Bila ini telah pas 
maka naikkan kendaraan ke ketinggian yang diinginkan. 

5. Pasang penahan yang aman di bawah kendaraan pada tempat bearing 
beban yang  sesuai. 

6. Dengan hati-hati putarlah ke luar pegangan dongkrak untuk menurunkan 
kendaraan sampai berada pada Stand/Penahan yang aman. 

 

Gambar 22.Naikkan kendaraan dan pasang stand pengaman 
 

Menurunkan Dongkrak 
 

?? Untuk menurunkan dongkrak pertama-tama anda harus memompa 
pegangannnya, sampai kendaraan naik cukup tinggi untuk melepaskan 
penahan pengaman. 

?? Lepaskan penahan. 
?? Perlahan-lahan putarlah pegangan dongkrak ke arah luar dan 

rendahkan kendaraan ke tanah. 
 
Keamanan 
 
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. 
 
Pemeliharaan 
 
1. Jagalah dongkraknya bersih, bersihkan setiap oli atau gemuk, perikslah 

bila terdapat kebocoran cairan,  berikan cairan hidrolik sampai batas 
atas bila diperlukan.  Teteskan sedikit oli pada roda troli. 

2. Simpanlah dongkrak pada lokasi yang aman di lantai bengkel. 
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Safety Stand (Stand) 
 
Gunakan penahan pengaman untuk menahan kendaraan pada waktu 
dinaikkan.  Periksalah penahan tersebut sebelum menggunakannya, periksalah 
bila terdapat keretakan di sekitar sadel dan dasarnya.  Pastikan pengatur 
ketinggian bekerja dengan bebas.  

 
Gambar 23.Bagian-bagian stand pengaman 

 
 

Hal Penting 
 

Pada waktu memposisikan penahan pengaman pastikan sadelnya menempel 
pada permukaan datar, jangan pada permukaan yang bersudut atau miring hal  
tersebut dapat menyebabkan penahan miring pada waktu bebannya 
ditempatkan di atasnya. 
 
 
Penggunaan Penahan Pengaman 
 
?? Tempat penahan pada lantai yang datar. 
?? Pada waktu kendaraan dinaikkan, aturlah penahan pengaman pada 

ketinggian yang diinginkan dengan menggunakan pengatur mur 
pengunci. 

?? Posisikan penahan pengaman di bawah kerangka structural atau tempat 
suspensi utama atau differential housing, bukan di bawah pan lantai 
atau sill. 

?? Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada penahan 
pengaman. 
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Gambar 24.Bagian depan kendaraan disangga dengan stand 

 
Gambar 25.Bagian belakang kendaraan disangga dengan stand 

 

Keamanan 
 
1. Jangan menggunakan penahan pengaman 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 penahan 

pengaman.  Selipkan penahannya pada posisi yang diinginkan. 
 
Pemeliharaan 
 
1. Jagalah agar penahan tetap bersih. 
2. Lumasilah post pengatur tali dengan sedikit oli. 
3. Simpanlah penahan pengaman pada lokasi yang tepat di lantai bengkel, 

atau rak yang sesuai. 
 

Kegiatan ini didesain untuk memberikkan pengetahuan dan keterampilan 
kepada peserta pelatihan dalam mengidentifikasi alat-alat utama yang 
digunakan di bengkel. 
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Tes Formatif 3  
 
 
Prosedur 
 
1. Pelajari Buku Informasi. 
2. Jawab pertanyaan pada bagian responsi peserta pelatihan di bawah ini dan 

kemudian mintalah Pelatih untukmemeriksanya. 
3. Ketika peserta pelatihan telah melengkapi bagian responsi peserta 

pelatihan sesuai standar yang ditetapkan, tanda tangani lembar kerja 
peserta pelatihan dan lanjutkan pada kegiatan berikutnya. 

 
 
 
Pertanyaan 1 

Jelaskan tentang Kunci Inggeris 
 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………
……… 

………………………………………………………………………………………
……… 

….……………………………………………………………………………………
…….. 

 
 
Pertanyaan 2 

Jelaskan tentang Kunci Pas  
 
Jawaban 

………………………………………………………………………………………
………  

………………………………………………………………………………………
……… 

….……………………………………………………………………………………
…….. 

Pertanyaan 3 
Jelaskan tentang Kunci Ring 

 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………….. 
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Pertanyaan 4 

Jawab pertanyaan berikut benar atau salah. 
 
Jawaban 

d. Karena ketabalan diameter lingkaran luar yang tipis, kunci ring dapat 
sering digunakan pada posisi-posisi yang tidak dapat menggunakan 
kunci pas. 
 
Benar / Salah 

e. Kunci ring umumnya mempunyai tangkai yang lebih pendek 
dibandingkan kunci pas. 
Benar / Salah 

f. Seperti kunci pas, kunci ring mempunyai ukuran kepala yang berbeda 
Benar / Salah, 

 
 
Pertanyaan 5 

Pada tempat yang disediakan tuliskan nama alat-alat tangan berikut 
 
Jawaban 
 

          
a. ……………………                             b. ………………………….. 

 
 

     
c. ………………………….                   d. ………………………….. 

 
 
Pertanyaan 6 

Apa yang dimaksud dengan set soket? 

Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….…………………………….. 
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Pertanyaan 7 
Sebutkan keuntungan menggunakan set soket 

 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Pertanyaan 8 
Jelaskan tentang soket. 

 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Pertanyaan 9. 
Tuliskan nama kelengkapan set soket pada tempat yang disediakan berikut ini : 

 
Jawaban 

                          
 

1.  ……………………..                     2.  ……………………… 
 

                       
3.  ………….………….                          4.  ………………………… 

 
 

                          
5.  ………………………                       6.  ………………………… 
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Pertanyaan 10 
Apa yang dimaksud Obeng 

 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Pertanyaan 11 
Sebutkan dua jenis utama obeng. 

 
Jawaban 
 

3. ……………………………………….. 
 

4. ………………………………………… 
 
 
 
Pertanyaan 12 

Pada tempat yang disediakan sebutkan nama obeng-obeng berikut. 
 
Jawaban 
 

                        
1. ……………………….                        2. ………………………….  

 
 
Pertanyaan 13 

Jelaskan fungsi dan tujuan kunci roda. 
 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pertanyaan 14 

Apa itu dongkerak lantai. 
 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Pertanyaan 15. 

Apa yang dimaksud stand pengaman. 
 

Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Pertanyaan 16 
Pada tempat yang disediakan tuliskan nama kelengkapan bengkel berikut. 

 
Jawaban 
 

 

                   
1. …………………..                          2. …………………………… 

 

 
6. ………………………….. 

 
 
Pertanyaan 17 

Apa fungsi utama pisau seni? 
 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………….. 
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Pertanyaan 18 
Apa itu pisau trimming 

 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pertanyaan 19 

Pada tempat yang disediakan tuliskan nama alat-alat potong berikut. 
 
Jawaban 

 
 

                         
1. …………….                    2. ………………..               3. …………………. 

 
 

Pertanyaan 20 
Apa yang dimaksud Pengikis Cat 
 

Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pertanyaan 21 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama pengikis-pengikis berikut ini. 
 
Jawaban 
 

                  
1. ………………..                             2. …………………….. 
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Pertanyaan 22 
 
Apa yang dimaksud dengan sikat kawat. 

 
Jawaban 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Pertanyaan 23 

Sebutkan alat-alat yang terdapat dalam kotak pembersih penyemprot cat. 
 
Jawaban 
 
7. ……………………………………………… 

8. ……………………………………………… 

 
 
 
Pertanyaan 24 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama alat-alat yang terdapat dalam kotak 
pembersih penyemprot cat. 
 

Jawaban 

                        
1. ………………………..         2. ……………………..           3. …………………. 

 
 
Pertanyaan 25 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama kuas-kuas berikut ini. 
 
Jawaban 
 

                              
1. ………………..          2. ………………….                3. ……………………… 
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Pertanyaan 26 
Apa yang dimaksud dengan pisau dempul 

 
Jawaban 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Pertanyaan 27 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama benda-benda berikut ini. 
 
Jawaban 
 

 

                           
1. ………………………..                          2. ………………………… 

 
 
Pertanyaan 28 

Berikan penjelasan tentang balok penggosok karet keras. 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Pertanyaan 29 
Pada ru ang yang disediakan tuliskan nama benda-benda berikut ini. 
 

Jawaban 
 

            
1. ……………………………….           2. ……………………………………… 

 
9. …………………………………………… 
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Pertanyaan 30 

Apa itu pistol udara pembersih 
 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Pertanyaan 31 

Apa fungsi utama bor tenaga? 
 
Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Pertanyaan 32 

Apa perpedaan antara bor listrik dan bor udara? 
 

Jawaban 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Pertanyaan 33 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama mesin bor berikut ini. 
 
Jawaban 

                  
1. Bor listrik                                2. Bor udara 

 
 
Setelah menjawab semua pertanyaan, mintalah kepada Pelatih untuk memeriksa 
semua jawaban. 
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Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 3 
 
 
Semua jawaban yang salah harus diperbaiki sebelum lembar pemeriksaan 
ditandatangani. 
 
 Ya 
Apakah semua pertanyaan 1 s/d 33 sudah dijawab dengan benar ?   

 
 
Tandatangan pelatih ................................................................................................... 
 
 
Tandatangan peserta .................................................................................................. 
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Langkah Akhir;  PENILAIAN  
 
 
 
Lembar Pemeriksaan Hasil Pelatihan 
 
 
Apakah Peserta Pelatihan sudah berhasil menyelesaikan seluruh 
kegiatan yang ditetapkan dalam tujuan pelatihan ? 
 
 Ya 

Apakah Kegiatan 1 sudah selesai dan ditandatangani  ?  

Apakah Peserta Pelatihan menggunakan kelengkapan dan bahan-
bahan teknologi sesuai standar yang ditetapkan oleh pebrik 
pembuat peralatan ? 

 

 
 
Semua pernyataan di atas harus mendapat tanggapan YA. Jika tidak, 
konsultasikan kepada pelatih untuk mendapatkan kegiatan tambahan yang 
diperlukan untuk mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan 
dalamketerangan ini. 
 
 
Tandatangan Pelatih....................................................................... ................................ 
 
 
Tandatangan Peserta..................................................................... ................................ 
 
 
Tanggal dan jam kelulusan ............................................................ ................................ 
 
 
f. Lembar Kerja 3 

 
Tugas ini berkaitan dengan kriteria kinerja 
 
 
1. Lakukan peminjaman alat kepada tool man dengan 

prosedur peminjaman yang berlaku di tempat kerja untuk jenis alat sebagai 
berikut: 
a. Kunci ring 19 mm 
b. Kunci pas/ring 14 mm 
c. Kunci soket 1 set  
d. Tang kombinasi 
e. Kunci pas 12-13 mm 
f. Tambahkan alat-alat lain yang menurut anda penting untuk diketahui 

Memilih dan menggunakan secara aman peralatan tempat kerja 
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    Buatlah pada tabel berikut ini: 

NO NAMA ALAT SPESIFIKAS
I 

JUMLAH KONDISI 
ALAT 

DESKRIP
SI ALAT 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
Setelah selesai melaksanakan tugas di atas laporkan kepada pembimbing/guru 
untuk mendapatkan penilaian. 
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BAB III 

EVALUASI 

 
KEGIATAN 1 

 
Kegiatan ini didesain untuk memberikkan pengetahuan dan keterampilan kepada 
peserta pelatihan dalam mengidentifikasi alat-alat utama yang digunakan di 
bengkel. 
 
 

Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
Sumber Referensi 
 

?? Buku Informasi 10–017–1 
?? Alat-alat Tangan  

 
Prosedur 
 
1. Pelajari Buku Informasi. 
2. Jawab pertanyaan pada bagian responsi peserta pelatihan di bawah ini dan 

kemudian mintalah Pelatih untukmemeriksanya. 
3. Ketika peserta pelatihan telah melengkapi bagian responsi peserta pelatihan 

sesuai standar yang ditetapkan, tanda tangani lembar kerja peserta pelatihan 
dan lanjutkan pada kegiatan berikutnya. 

 
 

Langkah 2 – RESPON dan PRAKTEK 
 
 
Respon Peserta 
 
Pertanyaan 1 

Jelaskan tentang Kunci Inggeris 
 
Jawaban: 

Kunci Inggeris adalah kunci yang penggunaanya secara umum, rahang-
rahangnya dapat bergeser untuk menyesuaikan dengan berbagai ukkuran mur 
dalam rentang tertentu. Kunci Inggeris dibuat dari baja campuran berkualitas tinggi 
untuk dapat memberikan kekuatan dan kehandalannya. 
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Pertanyaan 2 
Jelaskan tentang Kunci Pas 

 
Jawaban: 

Kunci Pas terbuat dari baja tensil tinggi, kunci ini mempunyai tangkai dengan 
kepala pada masing-masing ujungnya. Kepala terdiri dari rahang yang rata. 
Kunci pas digunakan untuk melepas mur dan baut, dan merupakan kunci yang 
paling mudah dan menyenangkan penggunaannya dimana tidak ada halangan 
yang mengganggu gerakannya. 
 

Pertanyaan 3 
Jelaskan tentang Kunci Ring 

 
Jawaban: 

Kunci Ring terbuat dari baja tensil tinggi, memiliki cincin dengan banyak sisi 
pada masing-masing ujungnya. Kunci ini lebih kuat dan lebih ringan 
dibandingkan kunci pas, dan memeberikan cengkraman pada seluruh sisi 
kepala baut. 

 
 
Pertanyaan 4 
Jawab pertanyaan berikut benar atau salah. 

a. Karena ketabalan diameter lingkaran luar yang tipis, kunci ring dapat sering 
digunakan pada posisi-posisi yang tidak dapat menggunakan kunci pas. 

 
 
Jawaban: 

Benar 

b. Kunci ring umumnya mempunyai tanakai yang lebih pendek dibandingkan kunci 
pas. 

 
 

Jawaban: 
Salah 

c. Seperti kunci pas, kunci ring mempunyai ukuran kepala yang berbeda 
 
 
Jawaban:. 

Benar 
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Pertanyaan 5 

Pada tempat yang disediakan tuliskan nama alat-alat tangan berikut 
 

Jawaban: 

          
a. Kunci Ring                                                   b. Kunci Inggeris 

 

     
c. Kunci Pas                                                d. Kunci Kombinasi 

 
 
 
Pertanyaan 6 

Apa yang dimaksud dengan set soket? 
 
Jawaban: 

Kunci soket yang disediakan dalam satu set kunci di dalam kotak alat (disebut 
set soket) terdiri dari bermacam ukuran kunci soket dan batang-bantang. Kunci 
soket adalah kunci yang paling positip dan paling cepat dalam penggunaannya 
dimana kunci ini dapat duduk dengan pas pada mur atau baut. 

 
 
Pertanyaan 7 

Sebutkan keuntungan menggunakan set soket 
 
Jawaban: 

Kunci ini sangat baik digunakan karena dilengkapi dengan kelengkapab 
tambahan yang dapat dihubungkan dengan ujung penggerak segi empat. 
Kunci soket juga mempunyai keunggulan dalam hal mencengkram semua sisi 
mur dan memberikan gaya puntir  dari titik pusat alat. 
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Pertanyaan 8 

Jelaskan tentang soket. 
 

Jawaban: 
Soket adalah alat yang berbentuk silinder terbuat dari baja tensil tinggi dan 
untuk meningkatkan ketahanannya dilapisi dengan nikel. Satu ujung dari soket 
mempunyai dudukan segi empat, ujung lain mempunyai dudukan berbentuk 
cincin (seperti kunci ring) untuk digunakan pada mur dan kepala baut. 

 
 
Pertanyaan 9. 

Tuliskan nama kelengkapan set soket pada tempat yang disediakan berikut ini : 
 
Jawaban: 

                          
 

1. Tangkai engsel                    2.  Tangkai bengkok 
 

                       
3.  Tangkai luncur Tee            4.  Batang sambung 

 

                          
5.  Tangkai engkol                        6.  Batang ratchet 

 
 
Pertanyaan 10 

Apa yang dimaksud Obeng 
 

Jawaban: 
Obeng tersedia dalam satu set dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Panjang, 
pendek dan buntung(stubby). Obeng terdiri dari batang yang terbuat dari baja 
berkualitas tinggi dengan sebuah mata pada ujungnya dan gagang yang terbuat dari 
pelastik dicetak pada batangnya. 
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Pertanyaan 11 
Sebutkan dua jenis utama obeng. 

 
Jawaban:. 

1. Obeng standar. 
2. Obeng kembang (phillip) 

 

Pertanyaan 12 
Pada tempat yang disediakan sebutkan nama obeng-obeng berikut. 

 
Jawaban: 

                        
1. Obeng standar                                 2. Obeng kembang  

 

Pertanyaan 13 
Jelaskan fungsi dan tujuan kunci roda. 

 
Jawaban: 

Kunci roda digunakan untuk melepas dan mengganti mur roda pada kendaraan 
bermotor. Kunci roda dibuat dari batang baja dengan soket segi enam pada ujungnya. 
Kunci roda yang umum ditemukan di bengkel mempunyai empat jari-jari, masing-
masing soket yang terdapat di ujung jari-jari mempunyai ukuran yang berbeda. Kunci 
roda memberikan efek penuasan yang baik saat melepas mur roda yang sulit. 

 
 
Pertanyaan 14 

Apa itu dongkerak lantai. 
 
Jawaban: 

Dongkerak lantai atau dongkerak trolley adalah alat angkat yang digerakkan secara 
hidrolis yang mempunyai roda-roda sehingga mudah dipindah-pindah di sekitar 
bengkel. Dongkerak ini mampu mengangkat beban-beban berat yang diperlukan di 
lantai bengkel.  Alat ini mampu mengangkat kendaraan saat melepas roda, atau bila 
anda perlu memindahkan kendaraan yang mogok di sekitar bengkel. 

 
 
Pertanyaan 15. 

Apa yang dimaksud stand pengaman. 
 
Jawaban: 

Stand pengaman terdiri dari landasan baja, tiang penyangga dengan bagian yang 
berulir digunakan sebagai pengatur ketinggian dan satu dudukan yang dirancang 
untuk pemasangan pada komponen casis. Kebanyakan stand pengaman dapat di 
setel sesuai ketinggian yang diperlukan, dan dirancang mampu menahan beban 
dengan berat tertentu. 
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Pertanyaan16 

Pada tempat yang disediakan tuliskan nama kelengkapan bengkel berikut. 
 
Jawaban:. 

                   
1. Kunci Roda                                       2. Dongkerak Lantai 

 

 
3. Stand Pengaman 

 
 
Pertanyaan 17 

Apa fungsi utama pisau seni? 
 
Jawaban: 

Pisau seni digunakan untuk memotong dan membentuk pita hiasan saat melakukan 
pekerjaan penutupan untuk mendapatkan bentuk-bentuk garis dan pemotongan pola 
saat pengecatan. 

 
 
Pertanyaan 18 

Apa itu pisau trimming 
 
Jawaban: 

Pisau penghias adalah alat potong yang kuat dan mudah digunakan untuk pekerjaan 
bengkel. Pisau penghias terdiri dari gagang yang terbuat dari tuangan yang terbelah 
untuk memungkinkan melakukan penggantian mata pisau. 
Pisau penghias digunakan untuk pekerjaan pemotongan yang berat saat memasang 
atau mengganti cetakan pelindung, seal karet, dan membentuk kertas penutup yang 
kuat. 
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Pertanyaan 19 
 
Pada tempat yang disediakan tuliskan nama alat-alat potong berikut. 

 
Jawaban: 
 

                         
1. Bilah Silet                        2. Pisau Seni                    3. Pisau Penghias 

 
 

Pertanyaan 20 
Apa yang dimaksud Pengikis Cat 

 
Jawaban: 

Pengikis cat digunakan utuk melepas bercak cat dari permukaan, dan digunakan 
untuk pekerjaan pembentukan garis cat cair untuk melepas cat yang telah dilunakkan. 
Pengikis terdiri dari gagang yang terbuat dari kayu atau pelastik dan bilah dari bahan 
baja tensil tinggi. Pengikis cat mempunyai bentuk yang sama dengan pisau dempul, 
tetapi mempunyai bilah yang lebih kaku. 

 
 
Pertanyaan 21 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama pengikis-pengikis berikut ini. 
 
Jawaban: 

                  
1. Pengikis Cat                             2. Pengikis Bilah Silet 

 
 
Pertanyaan 22 

Apa yang dimaksud dengan sikat kawat. 
 
Jawaban: 

Sikat baja adalah alat pembersih digunakan untuk melepas bercak-bercak karat, cat 
yang terbakar dan bercak cat dari permukaan yang disiapkan untuk pengecatan, atau 
penerapan bahan-bahan pelindung badan kendaraan seperti peredam getar atau 
suara badan kendaraan. Gagang sikat baja terbuat dari kayu atau pelastik, kawat 
sikat terbuat dari baja tensil tinggi. 
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Pertanyaan 23 
Sebutkan alat-alat yang terdapat dalam kotak pembersih penyemprot cat. 

 
Jawaban: 

1. Kunci penyemprot cat. 
2. Kuas penyemprot cat 

 
Pertanyaan 24 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama alat-alat yang terdapat dalam kotak 
pembersih penyemprot cat. 

 
Jawaban: 

                        
1. Kunci Penyemprot cat         2. Kuas Penyemprot cat           3. Kuas-kuas Bulu 

 
 
Pertanyaan 25 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama kuas-kuas berikut ini. 
 
Jawaban: 

                              
1. Kuas Standar        2. Kuas Perbaiakan Ringan      3. Kuas Pembentuk Garis 

 
 
Pertanyaan 26 

Apa yang dimaksud dengan pisau dempul 
 
Jawaban: 

Pisau dan pengoles dempul digunakan oleh pekerja untuk mengoleskan 
dempul untuk mengisi kerusakan lapisan cat, seperti perbaikan panel dan 
kerusakan cat. Pisau dempul mempunyai bilah baja yang lentur, ini digunakan 
untuk melamur dempul pada area yang luas. Pengoles dempul dibuat dari 
bahan pelastik lentur, ini digunakan untuk memberikan dempul pada area yang 
kecil. 
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Pertanyaan 27 
Pada ruang yang disediakan tuliskan nama benda-benda berikut ini. 

 
Jawaban: 

                           
1. Pisau Dempul                               2. Pengoles Dempul 

 
 
Pertanyaan 28 

Berikan penjelasan tentang balok penggosok karet keras. 
 
Jawaban:. 

Balok penggosok karet keras dirancang untuk menahan seperempat lembar 
kertas ampelas, dan terbuat dari karet.  Digunakan terutama untuk 
pembentukan sudut dan memperhalus permukaan. 

 
 
Pertanyaan 29 

Pada ruang yang disediakan tuliskan nama benda-benda berikut ini. 
 
Jawaban: 

            
1. Balok Peggosok Karet Keras           2. Balok Penggosok Beralas Pelastik Panjang 
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KEGIATAN 2 
 
Kegiatan ini dirancang untuk memberikan kepada peserta pelatihan keterampilan 
mengoperasikan alat tangan dan perlengkapan bengkel. 
 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
Sumber Referensi 

Buku informasi 10-017-2 
 

Prosedur 
 

1. Pelajari Buku Informasi  
2. Jawab pertanyaan-pertanyaan pada tanggapan peserta pelatihan dibawah 

dan minta Pelatih untuk memeriksa jawaban mereka. 
3. Jika peserta pelatihan telah menyelesaikan bagian responsi peserta 

pelatihan sesuai standar yang ditetapkan, tandatangani bagian checkpoint 
dan lanjutkan pada kegiatan berikutnaya. 

 
 

Langkah 2 – RESPON dan PRAKTEK 
 
 
Respon Peserta 
 
Pertanyaan 1 

Sebutkan dua alasan utama dalam pemilihan peralatan ? 
 
Jawaban: 

1. Kerusakan dapat terjadi pada komponen yang akan dilepas jika 
menggunakan ukuran atau jenis alat yang tidak tepat. Hal ini akan 
menyebabkan biaya yang tinggi dan mengurangi keuntungan dari 
pekerjaan tersebut. 

 
2. Keselamatan – kecelakaan dapat terjadi bila menggunakan peralatan yang 

tidak benar. 
 
Pertanyaan 2 

Sebutkan tiga sistem yang digunakan di Australia dalam mengidentifikasi kunci 
pas. 
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Jawaban: 
1. Metrik. 
2. AF, American Fine. 
3. BSW, British Standard Whitworth. 

 
 
Pertanyaan 3 

Dimana peralatan harus di simpan ?. 
 
Jawaban: 

Alat harus disimpan di tempat yang aman seperti tool-box, lemari atau 
digantung di dinding. 

 
 
Pertanyaan 4 

Sebutkan dua langkah dalam penggunaan kunci inggeris. 
 
Jawaban: 

1. Setel kunci inggris sesuai dengan ukuran baut atau mur. Kunci akan 
menyesuaikan ukuran dengan menggerakkan rahang kunci sehingga kunci 
inggeris dapat sesuai dengan kencang. 

 
2. Letakkan kunci pada mur sehingga gaya tarik penuh ada pada rahang-

tetap. Tarik kunci ke arah anda untuk mengendorkan mur. 
 
 
Pertanyaan 5 

Tuliskan dua peraturan dalam menggunakan kunci inggeris. 
 
Jawaban: 

1. Jangan gunakan kunci inggeris yang rahangnya retak, kunci dapat 
tergelincir (slip) dan merusak mur atau bahkan menimbulkan kecelakaan. 

2. Jaga agar kunci tetap bersih sehingga kunci tidak akan lepas sewaktu 
diguakan. 

 
 
Pertanyaan 6 

Sebutkan tiga langkah penggunaan kunci ring. 
 
Jawaban: 

1. Pilih kunci ring yang pas. 
2. Pasang kunci pada mur atau kepala baut. 
3. Tarik kunci ke arah anda untuk mengendorkan mur atau baut. 
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Pertanyaan 7 
Mengapa kunci ring sesuai digunakan pada daerah yang cukup lapang. 

 
Jawaban: 

Sudut tangkai kunci memungkinkan anda menggunakan kunci untuk fastener 
dimana jarak dari komponen lain diperlukan. 

 
 
Pertanyaan 8 

Dimana anda akan menggunakan kunci pas. 
Jawaban: 

Kunci pas digunakan jika anda akan melepas fastener dengan cepat pada 
tempat yang mudah dijangkau, dan mengendorkan dimana penggunaan kunci 
lain tidak memungkinkan. 

 
 
Pertanyaan 9 

Sebutkan hal pennting dalam penggunaan kunci pas. 
 
Jawaban: 

Kunci pas berfungsi dengan baik bila ditarik ke arah anda. Anda harus 
memasang kunci ini sehingga bagian yang panjang bergerak searah dengan 
gaya yang diberikan hal ini memberikan lebih sedikit ketegangan pada mur 
atau baut. 

 
 
Pertanyaan 10 

Jelaskan bagaimana menggunakan kunci soket. 
 
Jawaban: 

Sambungan Snap-on memungkinkan anda mengganti soket dan batang 
dengan cepat. Salah satu ujung soket mempunyai lubang masuk segi empat. 
Saat anda memasang soket pada bantang, bola berpegas akan mengunci 
soket pada dudukannya. Diperlukan sedikit tarikan untuk melepas soket. 

 
Pertanyaan 11. 

Tuliskan prosedur penggunaan kunci soket. 
 
Jawaban: 

1. Bila menggunakan kunci soket, pilih kunci yang sesuai ukuran mur atau 
baut yang akan dilepas atau dipasang. 

2. Pilih tangkai yang sesuai dengan pekerjaan. 
3. Pasang soket pada fastener dan tarik tangkai ke arah anda untuk melepas 

mur atau baut. 
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Pertanyaan 12 

Sebutkan tiga langkah dalam menggunakan obeng standar. 
 
Jawaban: 

1. Pilih ukuran obeng yang sesuai dengan sekrup. 
2. Sangga mata obeng dengan satu tangan dan arahkan matanya pada alur 

dengan tangan yang lain. Pegang obeng tegak lurus terhadap sekrup. 
3. Putar obeng dengan kuat dan stabil waktu melepas sekrup. 

 
 
Pertanyaan 13 

Apa peraturan keselamatan dalam penggunaan obeng kembang dan standar. 
 
Jawaban: 

1. Hanya menggunakan obeng yang sesuai dengan bentuk alaur sekrup. 
2. Jangan menggunakan obeng yang tangkainya licin, atau matanya telah 

tumpul atau rusak. 
3. Saat menggunakan obeng jauhkan tangan dari mata obeng. 
4. Jangan sekali-kali menggunakan obeng untuk pahat, pembolong atau 

pencungkil. 
5. Jangan menggunakan obeng yang gagangnya atau matanya berminyak. 

 
 
Pertanyaan 14. 

Jelaskan bagaimana anda menggunakan kunci roda. 
 
Jawaban: 

1. Pasang ukuran kunci yang sesuai dengan mur roda. Pastikan kunci 
terpasang dengan kuat pada mur roda. 

2. Pegang kunci dengan kedua tangan dan putar kunci untuk melepas mur 
roda. 

 
 
Pertanyaan 15 

Jelaskan bagaimana menggunakan dongkrak lantai. 
 
Jawaban: 

Dongkrak berkerja dengan memutar tangkai dongkrak. Untuk menaikkan 
dongkrak, putar tangkai ke arah dalam dengan kuat, dan pompa dongkrak. 
Untuk menurunkannya, putar tangkai ke arah luar perlahan. 
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Pertanyaan 16 
Identifikasi empat bagian dongkrak lantai yang harus diperiksa sebelum 
menggunakannya. 

 
Jawaban: 

Sebelum menggunakan dongkrak, anda harus memeriksa bagian berikut ini 
1. Periksa sistem hidrolik, pastikan tidak ada kebocoran hidrolik. 
2. Dongkrak mampu mengangkat beban yang akan diangkat. 
3. Dudukan dapat berputar dengan bebas, dan tetap/diam saat mengangkat. 
4. Roda-roda berputar dengan bebas. 

 
 
Pertanyaan 17 

Tuliskan langkah-langkah penggunaan dongkrak lantai. 
 
Jawaban: 

1. Lakukan pemeriksaan dongkrak sebelum digunakan. 
2. Jika mungkinkan, tempatkan kendaraan pada tempat yang datar. 

Lakukanlangkah-langkah berikut pada semua kendaraan, 
a. Pasang/aktifkan rem tangan. 
b. Masukkan gigi perseneling. Posisi ‘Park’ pada transmisi otomatis. 
c. Ganjal roda. 

3. Tempatkan dongkrak pada posisi yang sesuai untuk mengangkat. 
4. Putar tangkai ke arah dalam dan mulai memompa samapai dudukan naik 

dan bersinggungan dengan tempat pendongkrakan. Periksa permukaan 
persinggungan untuk memastikan dudukan berada pada tempat yang 
sesuai. Jika telah benar, dongkrak kendaraan samapai ketinggian yang 
diinginkan. 

5. Pasang penyangga (stand) di bawah kendaraan pada titik beban bearing. 
6. Dengan hati-hati putar tangkai ke arah luar untuk munurunkan kendaraan 

samapi kendaraan duduk dengan aman pada stand. 
 
 
 
Pertanyaan 18 

Sebutkan empat langkah dalam penggunaan penyangga (safety stand) 
 
Jawaban: 

1. Tempatkan stand pada tempat yang datar. 
2. Saat kendaraan diangkat, setel stand pada ketinggian yang diinginkan 

dengan menggunakan kunci penyetel. 
3. Tempatkan stand dibawah rangka utama atau suspensi utama atau rumah 

difrensial, tidak dibawah lantai atau dibawah panic oli. 
4. Turunkan dongkrak sehingga kendaraan tersangga oleh stand. 
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Pertanyaan 19 
Apa tiga peraturan keselamatan dalam penggunaan stand. 

 
Jawaban: 

1. Jangan menggunakan stand yang rusak, dudukan atau landasannya retak. 
2. Pastikan ulir penyetel atau pin bwerfungsi dengan baik dan pengunci pada 

posisinya. 
3. Jangan merangkak ke bawah kendaraan untuk memasang dongkrak. 

Dorong stand pada posisi yang diinginkan. 
 
Pertanyaan 20 

Sebutkan dua hal penting dalam penggunaan alat potong. 
 
Jawaban: 

1. Selalu mengganti mata potong, mata yang tumpul menghasilkan 
pemotongan yang jelek dan dapat menyebabkan slip yang membahayakan. 

2. Jangan menekan dengan kuat saat memotong, sebab hal ini dapat 
menyebakan mata patah. 

 
Pertanyaan 21 

Bagaimana peraturan keselamatan dalam penggunaan razor blade. 
 
Jawaban: 

Jangan sekali-kali memasukkan razor blade ke dalam kantong. Simpan razor 
blade dalam wadah logam tertutup. Buang mata yang telah digunakan dengan 
menempatkannya dalam wadah logam yang tertutup dan buang ke tempat 
sampah. 

 
 
Pertanyaan 22 

Bagaimana menggunakan pisau trimming. 
 
Jawaban: 

1. Pegang gagang pisau dengan kuat. 
2. Memotong dengan arah gerakan ke bawah dengan menyudut. 

 
Pertanyaan 23 

Sebutkan peraturan keselamatan dalam menggunakan pisau trimming. 
 
Jawaban: 

1. Jangan gunakan pisau trimming yang gagangnya berminyak atau kotor. 
2. Masukkan mata pisaunya bila tidak digunakan. 
3. Simpan mata pisau yang rusak pada wadah tertutup dan buang pada 

tempat sampah logam. 
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Pertanyaan 24 
Bagaimana memegang scraper. 

 
Jawaban: 

1. Pegang scraper dengan sedikit menyudut. 
2. Pegang scraper dengan tangan dan gunakan jari anda untuk mengarahkan 

matanya. 
 
 
Pertanyaan 25 

Bagaimana peraturan keselamatan dalam menggunakan razor blade scraper. 
 
Jawaban: 

1. Gunakan scraper dengan hati-hati, matanya sangat tajam. 
2. Bila tidak digunakan, mata pisau harus selalu tersimpan. 
3. Buang mata pisau yang rusak dalam wadah logam. 
4. Buang razor blade scraper bila matanya tidak mau kembali ke dalam. 

 
Pertanyaan 26 

Tuliskan peraturan keselamatan dalam menggunakan sikat kawat. 
 
Jawaban: 

1. Gunakan kaca mata pelindung saat menggunakan sikat kawat. 
2. Buang sikat bila kawat-kawatnya telah bengkok atau berguguran. 

 
 
 
Pertanyaan 27 

Jelaskan bagaimana anda menggunakan gun spanner. 
 
Jawaban: 

Identifikasi komponen spanner yang sesuai dengan komponen yang 
dibongkar. Pasang spanner pada komponen dan lepaskan dengan cara 
menarik ke arah anda. Hindarkan menggunakan tenaga yang berlebihan. 

 
 
Pertanyaan 28 

Apa yang harus digunakan untuk membersihkan saluran dalam spray-gun. 
 
Jawaban: 

Saat komponen dilepas dari spray gun, gunakan sikat untuk membersihkan 
saluran  cairan. 
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Pertanyaan 29 
Jelaskan bagaimana anda menggunakan kuas cat. 

 
Jawaban: 

1. Tempatkan cat yang akan digunakan pada wadah yang sesuai. 
2. Celupkan kuas ke dalam cat sampai kira-kira sepertiga kuas. 
3. Tekankan kuas pada didinding wadah untuk menghindari cat yang 

berlebihan. 
4. Pegang kuas pada posisi menyudut, dan kuaskan cat pada permukaan 

yang akan dicat, tekankan pada permukaan sehingga bulu-bulunya 
menekan cat keluar. 

5. Kuaskan cat secara merata pada permukaan sesuai ketebalan yang 
diinginkan. Kuas harus digerakkan pada kecepatan dan tekanan yang 
tetap/konstan, untuk mengendalikan ketebalan cat pada permukaan. 
Gunakan langkah-langkah pendek untuk menghindari tanda-tanda kuas, 
kuas harus diangkat diakhir langkah penguasan. 

 
 
Pertanyaan 30 

Sebutkan prosedur perawatan bagi kuas cat standar. 
 
Jawaban: 

1. Begitu selesai mengecat segera bersihkan kuas dengan pelarut dan cuci 
kuas dengan air sabun hangat untuk mencegah bulu-bulu kuas mengeras. 

2. Jika kuas sering digunakan, kuas harus ditempatkan pada gantungan pada 
wadah tertutup. 

3. Kuas yang tidak sering dipakai harus dibersihkan dan tempatkan pada 
tempat yang datar dalam lemari. Jangan biarkan kuas berdiri pada bulu-
bulunya, hal ini akan membuat kuas tidak dapat digunakan lagi. 

 
 
Pertanyaan 31 

Sebutkan dua hal penting dalam penggunaan kuas pensil. 
 
Jawaban: 

1. Hindari penggunaan cat yang berlebihan, untuk menghindari kelebihan cat 
pada satu tempat, dan cat data tercecer dimana-mana. 

2. Hindarkan pengecatan pada terik matahari, karena hal ini akan membuat 
cat cepat kering dan tarikan kuas akan meninggalkan bekas. 
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Pertanyaan 32 
Jelaskan bagaimana menggunakan kuas pensil. 

 
Jawaban: 

1. Tuangkan sedikit cat pada wadah yang disiapkan. 
2. Tambahkan sedikit thinner agar cat sesuai untuk kuas. 
3. Berikan kuas sedikit cat. 
4. Kuaskan cat pada cat yang rusak, hindarkan penggunaan cat yang 

berlapis-lapis. 
5. Biarkan cat mengering dan tambahkan lapisan cat untuk meratakan cat 

yang rusak. 
6. Cuci kuas dengan thinner segera setelah digunakan. 

 
Pertanyaan 33 

Jelaskan bagaimana menggunakan kuas dagger liner. 
 
Jawaban: 

1. Siapkan cat untuk mengecat sama seperti teknik penggunaan kuas pensil. 
2. Oleskan kuas pada cat. 
3. Pegang kuas diantara ibu jari dan telunjuk dan oleskan kuas di sepanjang 

permukaan yang rusak. Biarkan sampai kering dan bila perlu tambah 
catnya. 

 
Pertanyaan 34 

Jelaskan bagaimana anda merawat kuas pensil dan kuas dagger liner. 
 
Jawaban: 

Kuas pensil dan dagger liner harus dibersihkan dengan thinner segera setelah 
digunakan. Berikan sedikit petroleum jelly pada bulu-bulunya untuk menjaga 
bulu-bulu tetap lembut saat disimpan. Letakkan kuas terbaring pada tempat 
penyimpanan bila tidak digunakan. 

 
 
Pertanyaan 35 

Sebutkan dua hal penting bagi pisau dempul dan kape. 
 
Jawaban: 

1. Jangan gunakan pisau dempul atau kape yang rusak, hal ini akan 
menimbulkan goresan pada dempul saat digunakan. 

2. Hindarkan menggunakan dempul langsung dari wadahnya, hal ini biasanya 
menyebabkan dempul yang berlebihan pada permukaan. Gunakan pisau 
dempul lainnya untuk mengambil dempul dari wadahnya, gunakan ini 
sebagai tempat pengadukan dempul. 
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Pertanyaan 36 
Bagaimana anda menggunakan pisau dempul dan kape. 

 
Jawaban: 

1. Pegang pisau dempul atau kape dengan mereknya menghadap ke atas, 
sehingga selalu menggunakan sisi yang sama, dan keausannya merata 
untuk mendapatkan penggunaan yang halus. 

 
2. Pegang pisau dempul dengan satu tangan di bagian dasar tangkai, topang 

matanya dengan jari. Pegang kape dengan merentangkan jari-jari anda di 
bagian belakang kape untuk menyangga saat mengoleskan dempil. 
Pegang pisau dempul atau kape dengan sudut 450 sewaktu mengoleskan 
dempul 

 
 
Pertanyaan 37 

Sebutkan tiga hal penting dalam penggunaan landasan ampelas. 
 
Jawaban: 

1. Gunakan landasan yang lunak untuk menghaluskan primer kering dua 
komponen, bahan pengisi dan penyelesaian akhir. 

2. Hindarkan menggunakan landasan yang bersudut saat mengampelas, hal 
ini dapat meninggalkan bekas dan alur pada permukaan. 

3. Jangan menggunakan landasan yang tidak rata, tidak sesuai, atau yang rusak. 
 
 
Pertanyaan 38 

Bagaimana anda menggunakan pistol udara. 
 
Jawaban: 

Gunakan pistol udara dengan memegang tangkainya dan tekan pelatuknya. 
Semakin dalam pelatuk ditekan, semakin tinggi tekanan udaranya. Arahkan 
nozelnya pada permukaan, kemudian baru pelatuknya ditekan. 

 
 
Pertanyaan 39 

Tuliskan tiga peraturan keselamatan dalam penggunaan pistol udara. 
 
Jawaban: 

1. Jangan sekali-kali mengarahkan pistol udara pada orang. 
2. Gunakan kaca mata pelindung dan pakaian pelindung saat menggunakan 

pistol udara. 
3. Jangan menggunakan pistlol udara untuk membersihkan debu dari pakaian 

anda, udara bertekanan dapat masuk ke dalam aliran darah dan 
menyebabkan kecelakaan bahkan kematian. 
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Pertanyaan 40 

Mengapa anda tidak boleh menggunakan pistol udara untuk membersihkan 
debu dari pakaian anda. 

 
Jawaban: 

Udara bertekanan dapat masuk ke dalam aliran darah anda dan menyebabkan 
kecelakaan bahkan kematian. 

 
 
Pertanyaan 41 

Sebutkan empat hal penting dalam penggunaan bor tenaga. 
 

Jawaban: 
1. Saat menggunakan bor tenaga anda harus yakin permukaan yang dibor 

aman dan tidak akan bergerak sewaktu dibor. 
2. Gunakan kunci bor untuk mengencangkan atau melonggarkan mata bor. 
3. Buat tanda sebelum mengebor lubang untuk membantu mencegah 

pengeboran bergeser. 
4. Menekan terlalu keras saat mengebor dapat mematahkan mata bor. 

 
 
 
 
Pertanyaan 42 

Sebutkan peraturan keselamatan dalam penggunaan bor tenaga 
. 

 
Jawaban: 

1. Pastikan sumber daya dicabut sewaktu anda mengganti mata bor. 
2. Amankan komponen sebelum mengebor. 
3. Jangan menekan terlalu keras sewaktu mengebor. 
4. Kencangkan bor dengan menggunakan kunci bor. 
 
5. Jangan menggunakan bor yang rusak. 
6. Periksa sambungan daya sebelum digunakan. Kerusakan kabel dapat 

menyebabkan sengatan listrik. 
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Langkah 3 – PENILAIAN 
 
 
 
Lembar Pemeriksaan untuk Penilaian Kegiatan 1 
 
 
Periksa apakah semua jawaban/tanggapan yang telah ditulis sudah benar. 
 
Apakah semua jawaban pertanyaan 1 s/d 42 sudah benar ? 
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KEGIATAN 3 
 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk 
mempraktekkan keterampilan mereka dalam menggunakan berbagai kunci untuk 
melepas dan mengganti berbagai jenis fastener. 
 
 
 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
Sumber Referensi 

 
Kendaraan bermotor yang sesuai 
Kunci inggeris 
Kunci pas 
Kunci ring 
Kunci soket 

 
Prosedur 
 

1. Mendapatkan kunci yang diperlukan untuk melepas berbagai jenis fastener. 
2. Menggunakan berbagai ukuran kunci untuk melepas dan mengganti 

fastener. 
 
 

Langkah 2– PENILAIAN 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 2 
 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan yang dibutuhkan. 
 

Apakah kunci yang sesuai digunakan untuk setiap fastener? 

Apakah fastener dilepas dan diganti dengan benar dan aman? 
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KEGIATAN 3 
 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk 
mengembangkan keterampilan mereka saat menggunakan obeng kembang dan 
standar untuk melepas dan mengganti fastener 
 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
Sumber Referensi 

 
Kendaraan bermotor yang sesuai 
Obeng standar 
Obeng kembang 

 
Prosedur 
 

1. Disediakan kendaraan yang sesuai. 
2. Disediakan obeng standar dan obeng kembang. 
3. Melepas dan mengganti sekerup. 
4. Melepas dan mengganti sekerup kepala Philip (kembang) 

 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 3 
 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan. 
 

Apakah obeng yang sesuai digunakan untuk setiap fastener? 

Apakah fastener dilepas dan diganti dengan menggunakan obeng yang 
benar dan dilakukan dengan aman? 

Apakah fastener diganti dan dikencangkan dengan benar ? 
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KEGIATAN 4 
 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk 
mengembangkan keterampilan mereka saat menggunakan peralatan bengkel 
untuk melepas dan mengganti roda 

 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
Sumber Referensi 

 
Kendaraan bermotor yang sesuai 
Kunci roda 
Dongkrak 
Stand (safety stand) 

 
Prosedur 

1. Disediakan kendaraan yang sesuai. 
2. Menempatkan kendaraan pada posisi yang aman dan mengendorkan mur-

mur roda, 
3. Mendongkrak kendaraan. 
4. Menempatkan stand pada lokasi yang tepat dan melepas roda. 
5. Mengganti roda dan menurunkan dongkrak. 
6. Mengencangkan mur-mur roda. 

 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 4 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan. 
 

Apakah kendaraan ditempatkan dengan benar saat mendongkrak ? 

Apakah kendaraan didongkrak dan stand ditempatkan dengan benar?  

Apakah roda telah dilepas? 

Apakah roda telah diganti dan stand dilepas dengan aman? 

Apakah mur-mur roda dikencangkan dengan kuat? 
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KEGIATAN 5 

 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat menggunakan razor blade dan pisau trimming 
 
 
 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
 
Sumber Referensi 
 

Kendaraan atau panel yang sesuai 
Razor Balde 
Pisau trimming 

 
Prosedur 
 
1. Mendapatkan alat potong yang sesuai. 
2. Disediakan kendaraan yang sesuai. 
3. Menggunakan razor blade mengtrim masking paper atau pita. 
4. Menggunakan pisau trimming membuat garis hiasan dengan masking paper 

atau pita. 
 
 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 5 
 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 
Apakah alat potong yang sesuai digunakan untuk menghias penutup ? 

Apakah pita dan kertas penutup dipakai dengan rapi? 
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KEGIATAN 6 
 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat menggunakan pengikis cat (paint scraper) dan 
pengikis razor blade (razor blade scraper) trimming 
 
 
 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
Sumber Referensi 
 

Kendaraan bermotor yang sesuai 
Pengikis cat (paint scraper) 
Pengikis razor blade 

 
Prosedur 
 

1. Disediakan kendaraan yang sesuai. 
2. Mendapatkan alat pengikis dari ruang alat. 
3. Menggunakan pengikis untuk melepas cat dari permukaan. 
4. Menggunakan pengikis razor blade untuk melepas residu dari bagian kaca 

kendaraan 
 
 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 6 
 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 

Apakah cat dari permukaan dikikis dengan benar dan aman? 

Apakah residu dari kaca kendaraan dikikis dengan benar dan aman? 

Apakah permukaan telah dibersihkan sesuai dengan standar industri? 
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KEGIATAN 7 
 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat menggunakan sikat kawat untuk mengikis cat yang 
rusak dan bercak karat. 
 
 
 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
 
Sumber Referensi 
 

Kendaraan yang sesuai 
Sikat kawat 

 
Prosedur 
 

1. Disediakan kendaraan yang sesuai. 
2. Mendapatkan sikat kawat dari ruang alat 
3. Menggunakan sikat kawat untuk membersihkan cat yang rusak dan bercak 

karat dari permukaan. 
 
 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 7 
 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 

Apakah sikat kawat digunakan dengan benar dan aman? 

Apakah cat yang rusak  dan bercak karat telah bersih? 

Apakah permukaan telah dibersihkan sesuai standar industri? 
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KEGIATAN 8 
 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat menggunakan kelengkapan pembersih spray gun 
untuk membersihkan, merawat dan menyetel spray gun 

 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
Sumber Referensi 
 

Spray gun 
Kelengkapan pembersih spray gun 
Larutan pembersih 

 
Prosedur 
 

1. Disediakan spray gun yang sesuai dan kelengkapan pembersih spray gun. 
2. Membongkar bagian-bagian utama. 
3. Membersihkan spray gun. 
4. Meminta pelatih untuk memeriksa spray gun. 
5. Merakit kembali spray gun. 
6. Menguji kerja spray gun. 

 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 8 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 

Apakah spray gun telah di bongkar? 

Apakah spray gun telah dibersihkan dengan benar dan aman? 

Apakah spray gun dirakit kembali  dengan urutn yang benar? 

Apakah spray gun dapat berfungsi/berkerja dedngan baik  

Apakah semua ketentuan keselamatan kerja diikuti? 
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KEGIATAN 9 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat menggunakan kuas cat standar, kuas pensil dan 
kuas dagger liner 

 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
Sumber ReferensiKendaraan yang sesuai 

Kuas cat standar 
Kuas pensil 
Kuas dagger liner 
Thinner, solvent 

 
Prosedur 

1. Disiapkan kendaraan yang sesuai. 
2. Memilih cat lecquer akrilik yang sesuai. 
3. Menggunakan kuas cat standar untuk mengecat bagian yang sesuai pada 

chasis atau rangka kendaraan. 
4. Menggunakan kuas pensil untuk mengisi serpihan cat pada pengecatan akhir. 
5. Menggunakan kuas dagger liner untuk memperbaiki bagian panel yang rusak. 
6. Membersihkan dan merawat kuas. 

 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 9 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 

Apakah kuas dagger liner digunakan dengan benar? 

Apakah bagian panel di kuas (di cat) dengan halus? 

Apakah kuas standar digunakan dengan benar? 

Apakah permukaan yang di cat dihaluskan tanpa ada bekas-bekas kuas? 

Apakah kuas pensil digunakan dedngan benar  

Apakah serpihan cat diisi dan diratakan tanpa menimbulkan tumpang tindih? 
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KEGIATAN 10 
 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat menggunakan pisau dempul dan kape 

 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
Sumber Referensi 
 

Kendaraan yang sesuai. 
Pisau dempul. 
Kape 

 
Prosedur 
 

1. Disediakan kendaraan yang sesuai. 
2. Mendapatkan pisau dempul dan kape dari ruang alat. 
3. Menggunakan prosedur yang benar dalam penggunaan pisau dempul pada 

permukaan yang disediakan. 
4. Menggunakan prosedur yang benar dalam penggunaan kape pada 

permukaan yang di sediakan. 
5. Membersihkan alat-alat dan perlengkapan dan mengembalikannya ke 

ruang alat. 
 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 10 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 

Apakah pisau dempul digunakan dengan benar? 

Apakah Kape digunakan dengan benar? 

Apakah bidang yang perbaiki telah diisi dan pendempulannya halus? 

Apakah alat dan peralatan dibersihkan denga benar? 
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KEGIATAN 11 
 

Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat melakukan pengampelasan serta menggunakan 
landasan ampelas.  
 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
Sumber Referensi 

Kendaraan yang sesuai 
Landasan yang lunak 
Landasan yang keras 
Landasan yang panjang 
Kertas ampelas 

Prosedur 

1. Disediakan kendaraan yang sesuai. 
2. Memilih kertas ampelas yang sesuai. 
3. Mendapatkan landasan dari ruang alat. 
4. Menggunakan landasan yang keras dengan benar untuk menghaluskan bidang 

yang didempul. 
5. Menggunakan landasan yang lunak dengan benar untuk menghaluskan bidang 

diisi dengan primer dua campuran. 
6. Menggunakan landasan yang panjang dengan benar untuk menghaluskan 

permukaan yang dilister. 
7. Merawat dan mengembalikan peralatan ke ruang alat. 
 

 
Langkah 2 – PENILAIAN 

 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 11 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 
Apakah dalam seetiap kegiatan selalu menggunakan kertas ampelas dengan 
tingatan (kekasaran) yang benar? 

Apakah permukaan dempul digosok dengan halus? 

Apakah permukaan primer dua campuran (two-pack) digosok dengan halus? 

Apakah permukaan poliester digosok dengan halus? 

Apakah dalam setiap kegiatan menggunakan landasan yang benar? 
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Apakah landasan dibersihkan dan dikembalikan ke ruang alat? 
 

KEGIATAN 12 
 
Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat melakukan pengampelasan serta menggunakan 
landasan ampelas.  
 
 
 
 
Langkah 1 – PELAJARAN 
 
 
 
Sumber Referensi 
 

Kendaraan yang sesuai 
Pistol udara 
Kain bersih 

 
Prosedur 
 

1. Disediakan kendaraan yang sesuai. 
2. Membersihkan kendaraan dengan menggunakan pistol udara. 
3. Menggosok permukaan dengan kain bersih. 
4. Mengembalikan pistol udara ke tempat alat setelah sekesai berkerja. 

 
 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 12 
 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 
Apakah pistol udara digunakan dengan benar dan aman? 

Apakah semua debu telah dibersihkan dari kendaraan? 
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Apakah prmukaan kendaraan bebas dari debu? 
 
 

KEGIATAN 13 
 

Kegiatan ini akan memberikan peserta pelatihan kesempatan untuk mengembang-
kan keterampilan mereka saat menggunakan bor listrik 
 
 
 
Langkah 1 - PELAJARAN 
 
 
Sumber Referensi  

 
Panel kendaraan yang sesuai 
Bor listrik 
Mata bor 
Kunci bor 
Penitik 

 
Prosedur 
 

1. Ditugaskan pada kendaraan yang telah diberi tanda untuk dibor, 
2. Memperoleh bor listrik, mata bor dan kunci bor dari tempat alat. 
3. Menitik tempat yang akan dibor. 
4. Memasang bor 5mm pada bor listrik. 
5. Mengebor lubang. 
6. Memeriksa kerapian, posisi, dan ketepatan lubang 

 
 

Langkah 2 – PENILAIAN 
 
 
Lembar Pemeriksaan Peserta untuk Kegiatan 13 
 
Periksa standar-standar yang diperlukan untuk mencapai tingkat 
kemampuan/ketrampilan  yang dibutuhkan 
 
Apakah lubang yang akan dibor telah dititik dengan penitik? 

Apakah mata bor yang sesuai digunkan? 

Apakah bor digunakan dengan benar dan aman? 
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Apakah lubang yang di bor rapi dan sesuai dengan diameter yang ditetapkan? 
 

Langkah Akhir;  PENILAIAN 
 
 
 
Lembar Pemeriksaan Hasil Pelatihan 
 
 
Standar kemampuan yang diharapkan untuk dicapai peserta. 
 

Apakah kegiatan 1 s/d 13 sudah dilaksanakan dan disetujui ? 

Apakah peserta pelatihan sudah mengumpulkan, menganalisa dan 
mengelompokkan semua informasi menurut prosedur dan kritera yang telah 
ditetapkan ? 

Apakah peserta pelatihan sudah memberikan ide dan informasi yang tepat sesuai 
dengan standar yang dibutuhan ? 

Apakah peserta pelatihan telah merencanakan dan menyusun kegiatan-kegiatan  
yang tujuannya telah diperiksa oleh Pelatih ? 

Apakah peserta pelatihan menggunakan sumber-sumber yang menguntungkan 
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ? 
 
 
Semua pernyataan harus terjawab dengan tanggapan Ya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan pada modul mengikuti prosedur 

kesehatan dan keselamatan kerja, peserta diklat dapt meminta kepada assesor / 

DU DI untuk diuji/disertifikasi mengenai pengetahuan dan praktek serta sikap yang 

sesuai dengan kompetnsi/sub kompetensi tersebut yang terdapat pada susunan 

program kurikulum SMK edisi 2004 dalam bidang keahlian teknik mesin-program 

keahlian teknik mekanik otomotif. 

Apabila peserta diklat dinyatakan  lulus dalam ujian maka peserta diklat berhak 

memperoleh sertifikat mengenai kompetensi mengikuti prosedur kesehatan dan 

keselamatan kerja dari assesor/Du Di.  

Sedangkan apabila peserta diklat belum memenuhi syarat kelulusan, maka 

peserta diklat harus mengulang kembali sehingga memperoleh kemampuan 

standar kelulusan.  

Adapun kemampuan standar yang harus dikuasai oleh peserta diklat adalah 

meliputi :  

1. Mengikuti prosedur pada tempat kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan 

penghindarannya. 

2. Pemeliharaan kebersihan perlengkapan dan area kerja. 

3. Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam kebakaran, penggunaan 

dan prosedur pengoperasian di tempat kerja. 

4. Pelaksanaan prosedur darurat. 

5. Menjalankan dasar-dasar prosedur keamanan. 

6. Pelaksanan prosedur penyelamatan pertam dan cardio pulmonary resusciation 

(CPR) 

 

Setelah peserta diklat memperoleh sertifikat kompetensi tersebut, peserta 

diklat dapat / boleh meneruskan kegiatn pada modei berikutnya dan berhak 

untuk disertifikasi oleh assesor sesuai dengan kompetensinya. 
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