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A.  KISI-KISI  INSTRUMEN PENELITIAN  

 

Tabel. 1. Kisi-kisi  kondisi  fasilitas penunjang K3 objek Engine Stand (ES)      

                 di   Bengkel Otomotif 

Objek Pengamatan Indikator 

Fasilitas Penunjang K3  

 

Kebijakan tindakan K3 

Standar Operasional prosedur (SOP) pelaksanaan K3 

Ruang kerja bagi  praktikan 

Alat Peildung diri  (APD):  

1) Pelindung kepala 

2) Pelindung kaki 

3) Pelindung Mata 

4) Pelindung  Wajah 

5) Pelindung  Tangan 

6) Pelindung  telinga 

7) Pelindung Pernafasan 

8) Pakaian  Pelindung 

 

Tabel. 2. Kisi-kisi  Potensi kecelakaan kerja pada objek Engine Stand (ES)      

                 di   Bengkel Otomotif dan akibatnya 

No Potensi kecelakaan kerja Akibat yang terjadi 

1 

 

Akibat potensi bahaya  

kecelakaan kerja yang  

terjadi di bengkel otomotif 

pada kegiatan praktikum 

pemanfaatan Engine Stand 

1) kerugian yang diderita  

2) kerusakan perlatan  

3) cidera pada pekerja 

4) sakit yang diderita akibat potensi 

5) kecelakaan terhadap pekerja 

6) kematian terhadap pekerja 

2 

 

Akibat  potensi bahaya    

kecelakaan kerja  terhadap 

praktikan  ketika prakrik 

engine  stand karena  bahaya 

mekanis (berputar) 

mengandung bahaya: 

1) tersengat listrik 

2) terluka panas (luka bakar)  

3) pusing akibat asap mesin  

4) tertimpa benda jatuh  , 

5)  terjepit 

3 

 

Kondisi   potensial    

kecelakaan kerja ketika 

melakukan praktik pada  

engine stand oleh  di bengkel 

otomotif merupakan 

ancaman yang dapat  

merugikan bagi:     

 

1) Praktikan / manusia,  

2) Peralatan praktikum 

3) bahan pendukung praktikum  

4) lingkungan kerja praktikum 
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4 

 

Potensi kecelakaan kerja 

pada praktik     engine stand 

di bengkel otomotif akibat 

dioengaruhi oleh     faktor-

faktor tertentu   

1) Sifat perorangan,   

2) Kondisi lingkungan 

3) faktor sosial (hubungan sesama) 

4) faktor budaya  (kebiasaan) 

Tabel 3. Kisi-kisi  tindakan pencegahan  terhadap terjadinya kecelakaan kerja  

pada unit Engine Stand ditinjau dari aspek  K3  dan ergonomi 
No Tindakan pencegahan 

kecelakaan kerja 

Indikator    

1 

 
Tinjauan Tindakan 

pencegahan  terhadap 

terjadinya kecelakaan 

kerja  pada unit Engine 

Stand ditinjau dari aspek  

K3      

1) Pengamatan resiko bahaya di tempat 

kerja 

2) Pelaksanaan SOP secara benar di 

tempat kerja 

3) Pengendalian faktor bahaya di tempat 

kerja; 

4) Peningkatan pengetahuan tenaga kerja 

terhadap keselamatan kerja;  

5) menerapkan 5 S/5R; 

6) penerapan K3 di Tempat Kerja 

2 

 
Tinjauan Tindakan 

pencegahan  terhadap 

terjadinya kecelakaan 

kerja  pada unit Engine 

Stand ditinjau dari aspek  

Ergonomi 

 
 

1) aspek fisik: terdiri adri ukuran anggota 

tubuh: tangan , kaki, dan tinggi badan 

2) Posisi tubuh pekerja  dan penempatan 

mesin-mesin, penempatan alat-alat 

petunjuk, proporsional dan sesuai 

3) Ada felksibilitas posisi tempat duduk 

yang bisa diatur maju atau mundur atau 

ke  kakan dan ke kiri sesuai kebutuhan.     

4) Keseuaian peralatan dan perlengkapan 

kerja dengan kondisi  tubuh pekerja 

5) Penempatan alat-alat kerja, jika berdiri 

mempertimbangkan tinggi badan, 

tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggul,  

dan panjang lengan. 

6) Jika duduk: tinggi duduk, panjang 

lengan atas, panjang lengan bawah dan 

tangan, jarak lekuk lutut disesuiakan 

senyaman mungkin. 

7) Untuk pekerjaan tangan yang dilakukan 

berdiri, tinggi kerja antara  5-10 cm 

dibawah tinggi siku.  

8) Tempat duduk yang baik  :  

a) tinggi posisi duduk dapat diatur dengan 

papan kaki yang sesuai dengan tinggi 
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lutut sedangkan paha dalam keadaan 

datar 

 

b) lebar papan duduk ≤ 35 cm 

c) papan tolak punggung tinggi dapat diatur 

dan menekan pada punggung 

d) Arah penglihatan untuk pekerjaan berdiri 

adalah 23-37 derajat kebawah; 

e)  Arah penglihatan untuk pekerjaan duduk 

arah penglihatan antara 32-44 derajat ke 

bawah 

9) Tindakan antisipasi terhadap terjadinya 

kelelahan pekerja sehingga   kecelakaan 

kerja dapat dicegah   
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B. INSTRUMEN PENELITIAN  

 

1. Instrumen kondisi  fasilitas penunjang K3 objek Engine Stand (ES)      di   

Bengkel Otomotif 

 

N0 Pengamatan  Kriteria penilaian Skor 

1 Kebijakan tindakan 

K3 

Baru akan direncanakan draf  kebijakan K3 di 

bengkel 

1 

Sudah dalam bentuk dokumen resmi jurusan 2 

Sudah dalam bentuk dokumen resmi di jurusan 

dan sudah diketahui pengguna bengkel 

3 

Sudah dalam bentuk dokumen resmi jurusan, 

sudah diketahui pengguna bengkel, dan  sudah 

diterapkan   

4 

2 Standar 

Operasional 

prosedur (SOP) 

pelaksanaan K3 

Baru akan direncanakan Draf  SOP  K3 di 

bengkel 

1 

Sudah dalam bentuk dokumen SOP resmi 

penggunaan ES 

2 

Sudah dalam bentuk dokumen SOP resmi 

penggunaan ES yang  terpasang di bengkel dan 

sudah diterapkan 

3 

Sudah dalam bentuk dokumen SOP resmi 

penggunaan ES,  terpasang di bengkel, sudah 

diterapkan dan  ada evaluasi terhadap  

pelaksanaan SOP  

4 

3 Ruang kerja bagi  

praktikan 

Ruang kerja  kurang  memadahi, baik luasan, 

cahaya dan ventilasi udara 

1 

Ruang kerja  cukup memadahi, baik luasan, 

cahaya dan ventilasi udara 

2 

Ruang kerja  memadahi, baik luasan, cahaya dan 

ventilasi udara 

3 

Ruang kerja sangat memadahi, baik luasan, 

cahaya dan ventilasi udara 

4 

4 Ketersediaan alat pelindung diri :   

4.1 Pelindung kepala Tidak terstandar    1 

Bertsatndar SNI,  2 

Bertsatndar SNI, kondisi baik,   dilengkapi 

dengan tali/karet dagu 

3 

Bertsatndar SNI, kondisi baik, usia pemakaian < 

5
th
,  dilengkapi dengan tali/karet dagu,  

4 

4.2 Pelindung kaki Tidak tersedia  sepatau secara khusus 1 

Tersedia Sepatu keselamatan   tak terstadar    2 

Sepatu keselamatan   standar   SNI,    3 

Sepatu keselamatan   standar   SNI,  masa pakai 4 
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sepatu paling lama 3 tahun 

4.3 Pelindung Mata Tidak tersedia  kaca mata secara khusus 1 

Tersedia kaca mata  keselamatan   tak 

terstadar    

2 

Tersedia satu   jenis kaca mata 

keselamatan   terstandar        

3 

Tersedia >1  jenis kaca mata keselamatan   

terstandar         

4 

4.4 Pelindung  

Wajah 

Tidak tersedia pelindung muka   1 

Tersedia pelindung muka sesuai standar 2 

Tersedia pelindung muka sesuai standar, 

bersih 

3 

Tersedia pelindung muka sesuai standar, 

bersih, dan kondisi baik 

4 

4.5 Pelindung  

Tangan 

Tidak tersedia pelindung tangan   1 

Tersedia pelindung  tangan 2 

Tersedia pelindung  tangan sesuai standar,  3 

Tersedia pelindung tangan sesuai standar, 

bersih, dan kondisi baik 

4 

4.6 Pelindung  

telinga 

Tidak tersedia pelindung telinga  1 

Tersedia pelindung  telinga 2 

 Tersedia pelindung  telinga terstandar 3 

Tersedia pelindung telinga sesuai 

standar,bersih, dan kondisi baik 

4 

4.7 Pelindung 

Pernafasan 

Tidak tersedia pelindung pernafasan 1 

Tersedia pelindung  telinga 2 

Tersedia pelindung  pernafasan terstandar  3 

Tersedia pelindung pernafasan sesuai 

standar, bersih, dan kondisi baik 

4 

4.8 Pakaian 

Pelindung 

Tidak tersedia pelindung pernafasan 1 

Tersedia pelindung  telinga 2 

Tersedia pelindung  pernafasan terstandar  3 

Tersedia pelindung pernafasan sesuai 

standar, bersih, dan kondisi baik 

4 
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2. Instrumen Potensi bahaya  kecelakaan kerja di bengkel otomotif 

No Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 
Kemungkinan Terjadi *) 

SK K S SM  

1 Seberapa besar potensi bahaya  kecelakaan kerja 

yang  terjadi di bengkel otomotif pada kegiatan 

praktikum pemanfaatan Engine Stand, dapat 

mengakibatkan: 

 

   

1) kerugian secara material         

2)  kerusakan perlatan      

3)  cidera pada pekerja     

4)  sakit yang diderita akibat kecelakaan kerja      

5)  kecelakaan terhadap pekerja     

6)  kematian terhadap pekerja     

*)
 Keterangan: SK = Sangat Kecil; K= Kecil; S = Sedang;  SM = Sangat Mungkin 

No Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 
Kemungkinan Terjadi  

SK K S SM  

2 Seberapa besar potensi terjadinya kecelakaan 

terhadap praktikan  pada objek engine  stand akibat 

bahaya mekanis (berputar) mengandung bahaya 

dalam hal:   

    

1)      tersengat listrik     

2)      terluka panas (luka bakar)      

3)      pusing akibat asap mesin      

4)      tertimpa benda jatuh  ,     

5)      terjepit     

 

No Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 
Kemungkinan Terjadi  

SK K S SM  

3 Seberapa besar   potensial   terjadinya kecelakaan 

kerja ketika pemanfaatan Engine Stand oleh 

praktikan di bengkel otomotif merupakan ancaman 

yang dapat  merugikan bagi:     

    

1)  Praktikan      

2)  Peralatan praktikum     

3)  Bahan pendukung praktikum      

4)  Lingkungan kerja praktikum     
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No Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 
Kemungkinan Terjadi  

SK K S SM  

4 Seberapa besar potensi kecelakaan kerja yang 

mungkin bisa terjadi   di bengkel otomotif yang 

dipengaruhi oleh masing-masing faktor penyebab 

berikut ini:  

    

1)  perilaku praktikan     

2)  kondisi lingkungan     

3)  faktor sosial (hubungan sesama)     

4)  faktor budaya  (kebiasaan)     

 

3. Instrumen tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand  

ditinjau dari  aspek K3   

 

No 
Tindakan pencegahan 

kecelakaan kerja 
Indikator 

Kondisi 

Ya  Tidak 

1 Pengamatan resiko 

bahaya di tempat kerja 

engine stand, melalui 

pengukuran dan 

penilaian resiko 

kecelakaan 

Mencatat tingkat dan  jenis kecelakaan 

yang terjadi 

  

Mencatat waktu yang hilang akibat 

kecelakaan   

  

Mencatat kejadian kecelakaan  yang 

dialami oleh setiap pekerja  

  

Mengidentifikasi faktor bahaya yang 

menyebabkan ecelakaan 

  

Mencatat tingkat kerusakan yang terjadi 

akibat  kecelakaan 

  

2 Pelaksanaan SOP 

secara benar di tempat 

kerja engine stand 

SOP digunakan sebagai pedoman secara 

tertulis yang   harus dipatuhi oleh   pekerja  

  

SOP digunakan sebagai tatacara   yang 

dibakukan    untuk   suatu proses pekerjaan 

tertentu 

  

SOP dipatuhi dan dilaksanakan dengan 

benar dan berurutan sesuai dengan intruksi 

yang ada 

  

3 Pengendalian faktor 

bahaya di tempat kerja 

engine stand 

Mengurangi   resiko bahaya yang terjadi 

akibat proses produksi  

  

Mengganti bahan berbahaya dengan bahan 

yang kurang berbahaya  dalam proses 

pekerjaan   

  

Memisahkan pekerja dengan faktor 

berbahaya yang ada di tempat kerja 
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Membuat peredam suara    supaya tingkat 

kebisingannya berkurang 

  

Memasang pagar pengaman mesin agar 

pekerja tidak langsung kontak dengan 

mesin  

  

Memperhatikan  ventilasi udara  tempat 

kerja 

  

Pengaturan secara administratif untuk 

melindungi pekerja,   

  

Menempatkan pekerja sesuai dengan 

bidang keahlian dan kemampuannya 

  

Pengaturan shift kerja agar tidak terlalu 

lelah selama bekerja 

  

Penyediaan alat pelindung diri yang sesuai 

dengan jenis pekerjaannya 

  

4 Peningkatan 

pengetahuan tenaga 

kerja engine stand 

terhadap keselamatan 

kerja;  

Karyawan atau pekerja  diberikan  pelatihan 

K3  di awal saat bekerja   

  

Pelatihan K3 dilakukan secara berkala     

Dilakukan pemantauan dan pembinaan 

tentang K3 di lapangan 

  

5 Penerapan 5 S/5R di 

tempat kerja engine 

stand; 

Menerapkan prinsip seiri ringkas yaitu 

memilah dan mengatur,  mengelompokkan 

barang-barang sesuai dengan fungsinya 

  

Menerapkan prinsip Seiton atau rapi, yakni  

menyimpan barang dengan  tata letak yang 

benar  

  

Menerapkan prinsip Seiso atau resik, yakni 

membersihkan barang–barang dan tempat 

kerja 

  

Menerapkan prinsip Seiketsu atau Rawat, 

yakni  merawat tempat kerja secara terus 

menerus  

  

Menerapkan prinsip Shitsuke atau Rajin, 

yakni  melakukan apa yang harus dilakukan 

meskipun sulit.   

  

6 Penerapan K3 di 

Tempat Kerja engine 

stand 

Ada Tim Panitia Pembina Keselamatan dan 

Keseahatan Kerja (P2K3)    

  

 Membuat rencana kegiatan, melaksanakan, 

memonitor dan mengevaluasi   kegiatan. 

  

 Melakukan aktivitas harian dalam bentuk 

inspeksi, peneguran dan penjelasan.  

  

  Melakukan aktivitas mingguan dalam 

bentuk pertemuan tentang K3, evaluasi, 

pengecekan dan analisis 

  

  Melakukan aktivitas bulanan dalam bentuk 

rapat pleno dengan seluruh unsur-unsur 

  



89 
 

manajemen dan pekerja  

  Pada saat tertentu dilakukan penyelidikan 

kecelakaan, analisis keamanan pekerjaan, 

diagnosis,   serta kampanye K3  

  

4. Instrumen tindakan pencegahan kecelakaan kerja pada unit Engine Stand  

ditinjau dari  aspek ergonomi  

 

No 
Tindakan pencegahan 

kecelakaan kerja 
Indikator 

Kondisi 

Ya  Tidak 

1 

 

Kesesuaian antara unit 

praktikum  engine 

stand  dengan kondisi 

pengguna   

Aspek fisik: terdiri dari ukuran anggota 

tubuh: tangan , kaki, dan tinggi badan 

  

Posisi tubuh pekerja  dan penempatan 

mesin-mesin, penempatan alat-alat 

petunjuk, proporsional dan sesuai 

  

Ada felksibilitas posisi tempat duduk yang 

bisa diatur maju atau mundur atau ke  

kakan dan ke kiri sesuai kebutuhan.     

  

Keseuaian peralatan dan perlengkapan 

kerja dengan kondisi  tubuh pekerja 

  

Penempatan alat-alat kerja, jika berdiri 

mempertimbangkan tinggi badan, tinggi 

bahu, tinggi siku, tinggi pinggul,  dan 

panjang lengan 

  

Jika duduk: tinggi duduk, panjang lengan 

atas, panjang lengan bawah dan tangan, 

jarak lekuk lutut disesuiakan senyaman 

mungkin 

  

Untuk pekerjaan tangan yang dilakukan 

berdiri, tinggi kerja antara  5-10 cm 

dibawah tinggi siku.  

  

Tindakan antisipasi terhadap terjadinya 

kelelahan pekerja sehingga   kecelakaan 

kerja dapat dicegah   

  

2 Kenyamanan tempat 

duduk praktikum pada   

engine stand      

Tinggi posisi duduk dapat diatur dengan 

papan kaki yang sesuai dengan tinggi lutut 

sedangkan paha dalam keadaan datar 

  

Lebar papan duduk tidak kurang dari 35 

cm 

  

Papan tolak punggung tinggi dapat diatur 

dan menekan pada punggung 

  

Arah penglihatan untuk pekerjaan berdiri 

adalah 23-37 derajat kebawah 

  

Arah penglihatan untuk pekerjaan duduk 

arah penglihatan antara 32-44 derajat ke 

bawah 
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2. Instrumen Potensi bahaya  kecelakaan kerja di bengkel otomotif 

No Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 
Kemungkinan Terjadi *) 

SK K S SM  

1 Seberapa besar potensi bahaya  kecelakaan kerja 

yang  terjadi di bengkel otomotif pada kegiatan 

praktikum pemanfaatan Engine Stand, dapat 

mengakibatkan: 

 

   

2) kerugian secara material         

2)  kerusakan perlatan      

3)  cidera pada pekerja     

4)  sakit yang diderita akibat kecelakaan kerja      

5)  kecelakaan terhadap pekerja     

6)  kematian terhadap pekerja     

*)
 Keterangan: SK = Sangat Kecil; K= Kecil; S = Sedang;  SM = Sangat Mungkin 

No Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 
Kemungkinan Terjadi  

SK K S SM  

2 Seberapa besar potensi terjadinya kecelakaan 

terhadap praktikan  pada objek engine  stand akibat 

bahaya mekanis (berputar) mengandung bahaya 

dalam hal:   

    

1)      tersengat listrik     

2)      terluka panas (luka bakar)      

3)      pusing akibat asap mesin      

4)      tertimpa benda jatuh  ,     

5)      terjepit     
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No Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 
Kemungkinan Terjadi  

SK K S SM  

3 Seberapa besar   potensial   terjadinya kecelakaan 

kerja ketika pemanfaatan Engine Stand oleh 

praktikan di bengkel otomotif merupakan ancaman 

yang dapat  merugikan bagi:     

    

1)  Praktikan      

2)  Peralatan praktikum     

3)  Bahan pendukung praktikum      

4)  Lingkungan kerja praktikum     

 

No Pengamatan Potensi Kecelakaan Kerja 
Kemungkinan Terjadi  

SK K S SM  

4 Seberapa besar potensi kecelakaan kerja yang 

mungkin bisa terjadi   di bengkel otomotif yang 

dipengaruhi oleh masing-masing faktor penyebab 

berikut ini:  

    

1)  perilaku praktikan     

2)  kondisi lingkungan     

3)  faktor sosial (hubungan sesama)     

4)  faktor budaya  (kebiasaan)     

 

 

 

 


