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KATA PENGANTAR 

 

Dalam peningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan melaksanakan secara bertahap dan 

berkesinambungan pada berbagai komponen pendidikan. Bagian komponen 

pendidikan yang dikembangkan saat ini diantaranya adalah kurikulum. 

Kurikulum SMK edisi 1999, telah disempurnakan menjadi Kurikulum edisi 

2004 yang mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasiskan 

kompetensi. Pada kurikulum tersebut setiap satu kompetensi menjadi satu mata 

diktat, sehingga untuk menunjang pembelajarannya setiap satu kompetensi 

memerlukan paling sedikit satu modul pembelajaran. 

Modul ini merupakan bagian dari satu paket pembelajaran kepada siswa 

untuk dapat memahami dan terampil melaksanakan pekerjaan yang telah 

dipelajari dalam modul ini serta siap untuk mempelajari paket modul berikutnya, 

dengan kata lain siswa didik telah memiliki satu kompetensi sebagai hasil 

pembelajaran dari modul ini. 

 Segala masukan, kritik dan saran akan kami terima dengan tangan 

terbuka, guna penyempurnaan secara terus menerus modul ini, untuk 

pemperoleh hasil yang maksimal bagi siswa didik kita selanjutnya. 

 

 

 

 Jakarta, 

 An. Direktur Jenderal 

 Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan, 

 

 

 

 

 Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto 

 NIP. 130 675 814 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

 
Unit Kompetensi Kode  Modul 

No 
Kode Nama dan Durasi 

A.20.01 
8 jam 

A.20.02 
8 jam 

A.20.03 
10 jam 

A.20.04 
12 jam 

A.20.05 
10 jam 

1 
s/d 
8 

A. Menggambar Teknik 
Dasar 

A.20.06 
12 jam 

A.20.07 
10 jam 

A.20.08 
14 jam 

  

  
09 B. Menguasai kerja 

bangku 
B.20.01 Keselamatan kerja pada kerja 

bangku 
8 jam 

10   B.20.02 Penerapan PPPK 30 jam 
11   B.20.03 Pengujian bahan dan logam 30 jam 
12   B.20.04 Mengukur benda kerja 20 jam 
13   B.20.05 Menandai benda kerja 36 jam 
14   B.20.06 Membentuk pelat strip 40 jam 
15   B.20.07 Membentuk pelat tipis 40 jam 
16   B.20.08 Mengebor benda kerja 30 jam 
17   B.20.09 Menggunting pelat tipis 24 jam 
18   B.20.10 Membuat ulir dengan alat 

tangan 
24 jam 

19   B.20.11 Merangkai benda 30 jam 
      

C.20.01 
25 jam 

C.20.02 
42 jam 

C.20.03 
32 jam 

C.20.04 
48 jam 

C.20.05 
30 jam 

20 
s/d 
26 

C. Konsep dasar 
perkapalan 

C.20.06 
30 jam 

C.20.07 
25 jam 

   

      
27 
s/d 
30 

D. Memotong dng 
pembakar potong 
oksigen-asetilin 

D.20.01 
24 jam 

D.20.02 
32 jam 

D.20.03 
24 jam 

D.20.04 
24 jam 

 

  
31 
s/d 
34 

E. Melakukan dasar-2 
pengelasan 

E.20.01 
24 jam 

E.20.02 
48 jam 

E.20.03 
32 jam 

E.20.04 
32 jam 

 

  
F.20.01 
8 jam 

F.20.02 
24 jam 

F.20.03 
24 jam 

F.20.04 
24 jam 

F.20.05 
8 jam 

35 
s/d 
42 

F. Menguasai dasar-
dasar listrik 

F.20.06 
8 jam 

F.20.07 
32 jam 

F.20.08 
16 jam 

  

  
43 
s/d 
45 

G. Menguasai  teknik 
pendingin tata udara 
perkapalan 

G.34.01 
80 jam 

G.34.02 
80 jam 

G.34.03 
80 jam 

  

      
46 
s/d 
49 

H. Menghitung 
konstruksi 
Dan elemen mesin 

H.34.01 
80 jam 

H.34.02 
80 jam 

H.34.03 
80 jam 

H.34.04 
80 jam 
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I.34.01 
40 jam 

I.34.02 
40 jam 

I.34.03 
30 jam 

I.34.04 
40 jam 

I.34.05 
30 jam 

50 
s/d 
55 

I. Menguasai motor 
pembakar 
Luar sebagai 
penggerak kapal 

I.34.06 
40 jam 

    

      
J.34.01 
60 jam 

J.34.02 
20 jam 

J.34.03 
40 jam 

J.34.04 
40 jam 

J.34.05 
24 jam 

56 
s/d 
65 

J. Menguasai motor 
pembakar dalam 
sebagai penggerak 
Kapal  

J.34.06 
20 jam 

J.34.07 
40 jam 

J.34.08 
24 jam 

J.34.09 
60 jam 

J.34.10 
24 jam 

      
66 
s/d 
69 

K. Menggambar 
Teknik mesin 

K.34.01 
16 jam 

K.34.02 
16 jam 

K.34.03 
16 jam 

K.34.04 
16 jam 

 

      
70 
s/d 
74 

L. Menguasai pekerjaan 
mekanik 

L.34.01 
60 jam 

L.34.02 
40 jam 

L.34.03 
200 jam 

L.34.04 
160 jam 

L.34.05 
60 jam 

      

75 
s/d 
78 

M. Memasang mesin 
penggerak 
Utama kapal 

M.34.01 
80 jam 

M.34.02 
40 jam 

M.34.03 
40 jam 

M.34.04 
60 jam 

 

      
79 
s/d 
83 

N. Menguasai 
mesin-mesin 
Bantu di kapal 

N.34.01 
40 jam 

N.34.02 
60 jam 

N.34.03 
30 jam 

N.34.04 
40 jam 

N.34.05 
20 jam 

  
84 
& 
85 

O. Memasang instalasi 
Sistem perpipaan 

O.34.01 
48 jam 

O.34.02 
48 jam 
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PERISTILAHAN / GLOSARIUM 

 

Web Frame 

 

: Adalah penegar pada plat lambung ( gading-

gading ) yang ukurannya besar, sering orang 

menyebut sebagai gading besar. 

Web : Adalah plat bilah dari suatu gading-gading atau 

penegar. Istilah ini sering dipergunakan pada 

penumpu atau balok yang besar. 

Face : Adalah plat hadap dari suatu gading-gading atau 

penegar. Istilah ini sering dipergunakan pada 

penumpu atau balok yang besar. 

Mould-loft : Adalah lantai gambar yang digunakan 

menggambar rencana garis dengan skala 1 : 1 di 

Galangan Kapal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. DESKRIPSI 

Menandai benda kerja suatu pekerjaan yang harus dilakukan 

sebelum melalukan pekerjaan di bengkel mesin produksi atau di bengkel 

plat untuk pembuatan komponen kapal. Modul ini terdiri 2 ( dua ) kegiatan 

belajar antara lain menandai pada bengkel mesin produksi dan menandai 

pada bengkel pelat. 

Modul ini merupakan modul dalam bidang perkapalan, termasuk 

Kelompok kerja bangku yang mendasari seluruh program keahlian terutama 

program keahlian Instalasi Permesinan Kapal. 

Dengan menguasai modul ini, diharapkan peserta diklat mampu 

memahami pekerjaan penandaan benda kerja yang meliputi penandaan 

pada pekerjaan bor, pemotongan dengan mesin potong, meratakan 

permukaan dengan mesin frais, pembentukan plat dan pemotongan plat 

dengan mesin potong gas atau manual. 

B. PRASYARAT 

Untuk mempelajari modul ini diperlukan kemampuan awal sebagai 

berikut: 

1. Peserta diklat memahami prinsip dasar pengukuran. 

2. Peserta diklat memahami prinsip dasar menggambar teknik.  

3. Peserta diklat memahami jenis pekerjaan yang membutuhkan dilakukan 

nya penandaan. 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari 

modul: 

1. Baca tujuan akhir dan tujuan antara dengan saksama. 

2. Baca uraian materi pada setiap kegiatan belajar dengan saksama. 
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3. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan pada setiap kegiatan 

belajar. 

4. Lakukan pengamatan pada setiap kegiatan belajar dengan teliti. 

5. Jawablah pertanyaan pada tes formatif, cocokan dengan kunci jawaban 

yang ada, pada jawaban tes formatif. 

6. Jawablah pertanyaan yang ada pada lembar evaluasi, cocokan dengan 

kunci jawaban yang tersedia pada lembar kunci jawaban evaluasi. 

7. Kembalikan peralatan praktik yang digunakan. 

8. Peserta diklat yang nilai evaluasi kurang dari 7,0 tidak dinyatakan lulus 

pada modul ini. 

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari 

modul: 

a. Penjelasan bagi peserta diklat. 

1. Uraian materi pada modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar yang meliputi 

kegiatan belajar 1 dan 2 masing –maing kegiatan belajar dilengkapi 

dengan tes formatif dan kunci jawaban tes formatif. 

2. Bacalah lembar kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat 

pada kegiatan pembelajaran 1, 2 dan 3 pada modul ini. 

3. Tanyakan kepada tutor/ guru anda hal-hal yang dianggap sukar. 

b. Peran Tutor/Guru. 

1. Menjelaskan materi yang terdapat pada modul ini , terutama yang agak 

sukar dipahami oleh peserta diklat. 

2. Memberikan pertanyaan – pertanyaan secara acak dan singkat 

mengenai teori yang berkaitan kegiatan belajar 1,dan 2 yang terdapat 

pada modul ini. 

D. TUJUAN  

1. Tujuan Antara. 

Setelah mempelajari modul ini pesert diklat dapat: 

? Menandai pekerjaan pengeboran pada mesin bor dengan benar. 

? Menandai pekerjaan pemotongan pada mesin gergaji dengan benar. 
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? Menandai pekerjaan perataan permukaan pada mesin frais dengan 

benar. 

? Menandai pembentukan komponen dengan pengelasan secara 

benar. 

? Menandai pemotongan plat dengan peralatan potong, dengan benar. 

2. Tujuan Akhir. 

Setelah Mempelajari modul ini, perta diklat dapat: 

? Menjelaskan cara menandai benda kerja dengan benar. 

? Menandai benda kerja pada pekerjaan di bengkel mesin produksi 

dan bengkel plat dengan benar. 

 

E. KOMPETENSI. 

Dengan selesainya pembelajaran pada kegiatan belajar 1 dan 2 

yang terdiri dari pemahaman teori dan praktek menandai benda kerja maka 

peserta diklat mampu melakukan pekerjaan penandaan pada benda kerja 

dengan rapi dan benar. 

 

F. CEK KEMAMPUAN 

Untuk dapat mengetahui kenanpuan awal siswa didik, maka sebelum 

mengikuti pembelajaran modul ini, mereka diberikan soal awal sebagai 

berikut: 

1. Sebutkan 3 (tiga) macam alat penandaan? 

2. Sebutkan 3 (tiga) jenis pekerjaan penaandaan sebelum dilakukan 

proses pekerjaan pada bengkel mesin produksi? 

Apabila siswa didik dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik 

dan benar, siswa didk tersebut tidak perlu  untuk mengikuti modul ini dan 

dapat langsung mengikuti tes kompetensi untuk memperoleh sertifikat. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN 

 
A. RENCANA BELAJAR SISWA/PESERTA DIKLAT  

Jenis 
Kegiatan Tanggal Waktu 

Jam 
Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda Tangan 
Guru 

Simbol 
pengerjaan 
pada gambar 
kerja 

 6 Kelas   

Tes Formatif 1  2 Kelas   

Menandai 
benda kerja 
pada bengkel 
mesin produksi  

 10 
Bengkel 
Mesin 

Produksi 
  

Tes Formatif 2  2 
Bengkel 
Mesin 

produksi 
  

Menandai 
benda kerja di 
bengkel plat 

 10 Bengkel 
Plat 

  

Tes Formatif 3  2 Bengkel 
Plat   

Evaluasi teori 
dan praktek  4 Bengkel 

Plat   
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B. KEGIATAN BELAJAR. 

1. KEGIATAN BELAJAR 1:  SIMBOL PENGERJAAN PADA GAMBAR 
 KERJA 

Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1: 

Peserta diklat setelah mengikuti pembelajaran dalam kegiatan 

belajar 1 ini  diharapkan: 

Mampu menjelaskan cara memberi symbol ( lambang ) pada 

gambar kerja dengan benar. 

Mampu membaca simbol (lambang ) pada gambar kerja dengan 

benar. 

Uraian Materi 1: 

Simbol (lambang) dapat dipergunakan pada gambar untuk 

menyatakan suatu permukaan benda harus dikerjakan atau tidak. Simbol 

(lambang) sebagai alat komunikasi antara juru gambar dengan operator, 

kerna dalam symbol ada perintah kerja antara lain: 

Apa yang harus dikerjakan oleh operator 

Bentuk apa yang harus dikerjakan 

Kehalusan dan kekasaran pada permukaan 

 
Di dalam pemberian simbol atau lambang pada benda kerja ada 3 

katagori antara lain seperti berikut: 

1. Lambang tanpa perintah tambahan: 
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2. Lambang dengan harga kekerasan yang dikehendaki:  

 

3. Lambang (simbol) dengan tambahan perintah pengerjaan: 

 
 

Lambang, letak perintah dan harga kekasaran: 

a = harga kekasaran dan tingkat  
  kekasaran ( N1 hingga N12 ) 

b = cara / proses pengerjaan 
c = ukuran yang dilebihkan  
  ( dalam mm ). 

d = arah alur / serat bekas  
  pengerjaan. 
 

Gambar 1.1:  Lambang pengerjaan 
 

Sedangkan lambang arah alur / serat bekas hasil pengerjaan dapat kita 

lihat pada tabel yang terdapat dalam halaman berikutnya. 
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Contoh peletakan tanda-tanda pengerjaan ( penandaan ) pada benda kerja. 

 
Gambar 1.2:  Penandaan pada Benda Kerja. 



Menandai Benda Kerja 

SMK Bidang Perkapalan Program Keahlian Instalasi Permesinan Kapal 
 

8 

4. Tanda Pengerjaan menurut Normalisasi N 785: 

Tanda pengerjaan ini adalah tanda-tanda lama, tetapi sampai 

saat ini masih banyak dijumpai pada gambar-gambar kerja. Oleh karena 

itu, tanda-tanda ini masih perlu pulka kita ketahui. 

 

Rangkuman 1:  

Seorang operator harus dapat membaca dan mengerti / mengetahui 

symbol (lambang) yang terdapat pada gambar kerja, karena jika tidak 

 paham akan mengakibatkan kesalahan yang fatal. 

Simbol (lambang) dipergunakan pada gambar untuk menyatakan suatu 

 permukaan benda harus dikerjakan atau tidak.  Simbol (lambang) 

 sebagai alat komunikasi antara juru gambar dengan operator, 

 karena dalam simbol ada perintah kerja antara lain: 
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Apa yang harus dikerjakan oleh operator. 

Bentuk apa yang harus dikerjakan. 

Kehalusan dan kekasaran pada permukaan. 

Di dalam pemberian simbol atau lambang pada benda kerja ada 3 katagori 

antara lain: 

Lambang tanpa perintah tambahan. 

Lambang dengan harga kekesaran yang dikehendaki. 

Lambang (simbol) dengan tambahan perintah pengerjaan. 

Disamping itu tanda pengerjaan menurut Normalisasi N785, masih perlu 

diketahui karena masih banyak yang menggunakan tanda-tanda tersebut.  

 

Tugas 1: 

Sebelum peserta diklat melakukan melakukan pekerjaan sesuai penandaan 

pada gambar kerja maka peserta diklat harus: 

1. Membaca dan memahami uraian materi pada kegiatan belajar 1. 

2. Peserta didik harus dapat mengenal symbol (lambang) yang terdapat 

pada gambar kerja. 

3. Peserta diklat harus memahami langkah kerja, keselamatan dan 

kesehatan kerja yang terdapat pada kegiatan belajar 1 pada modul 

ini. 

 

Test Formatif 1: 

1. Sebutkan 3 lambang tanda pengerjaan pada gambar kerja? 

2. Sebutkan 3 macam tingkatan kekasaran sesuai normalisasi N785? 

3. Sebutkan 3 alur serat bekas pengerjaan? 

 

Kunci Jawaban Tes Formatif 1: 

1. Lambang tanda pengerjaan pada gambar kerja adalah: 

a) Lambang tanpa perintah tambahan. 

b) Lambang dengan harga kekasaran yang dikehendaki. 

c) Lambang tambahan perintah pengerjaan. 
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2. Tingkat kekasaran sesuai Nomalisasi N785 adalah: 
a) Dikerjakan kasar 
b) Dikerjakan halus 
c) Dikerjakan amat halus 

3. Alur serat bekas pengerjaan adalah: 
a) Kurang lebih bulat relatip terhadap titik pusat permukaan dengan 

symbol C 
b) Kurang lebih Radial relatip terhadap titik pusat permukaan dengan 

simbol R 
c) Dalam segala arah dengan simbol M 

 

Lembar Kerja 1: 

Alat dan Bahan (Untuk Pekerjaan Manual) 
1. Penggaris panjang 1 buah 
2. Pensil 1 buah 
3. Kertas gambar 1 lembar 
4. Karet penghapus 1 buah 

Alat dan Bahan (Untuk Pekerjaan dengan CAD) 
1. Perangkat komputer 1 set 
2. Printer 1 buah 
3. Tinta berwarna/hitam 1 set 
4. Kertas HVS 1 rim 

 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Gunakan pakaian kerja 
2. Bekerjalah dengan penuh kosentrasi 
3. Gambarkan simbol (lambang) dengan jelas 

 
Langkah Kerja  

1. Kontrollah ukuran materialnya. 
2. Persiapkan material bahan yang dikerjakan. 
3. Tandai gambar kerja sesuai dengan design yang ada. 
4. Lakukan cross-check (pemeriksaan ulang) sebelum gambar kerja 

diserahkan ke operator 
5. Berilah nomor/kode pada masing-masing gambar kerja 
6. Aturlah peralatan/kembalikan kekeadaan semula. 
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2. KEGIATAN BELAJAR 2: PENANDAAN BENDA KERJA  
 PADA BENGKEL MESIN PRODUKSI 

Tujuan Kegiatan Pembelajaran 2: 

Peserta diklat setelah mengikuti pembelajaran pada kegiatan belajar 

2 diharapkan: 

Mampu menjelaska cara menandai benda kerja pada bengkel mesin 
produksi dengan benar. 
Mengenal alat-alat untuk pekerjaan penandaan benda kerja pada 
bengkel mesin produksi dengan benar. 
Mampu menggunakan alat-alat untuk penandaan pekerjaan pada 
bengkel mesin produksi. 

Uraian Materi 2: 

A. Menandai pekerjaan pengeboran pada benda kerja 

Memberi tanda pada benda kerja sebelum dilakukan proses 

pengeboran adalah modal utama untuk mengurangi kesalahan ukuran 

pada benda kerja tersebut. Pemberian tanda yang tepat sangat 

memudahkan bagi operator dalam melakukan pekerjaan, disamping itu 

akan mendapatkan benda kerja yang sesuai ukuran yang dikehendaki 

sebagai contoh; penandaan dengan penitik pada benda kerja sebuah 

pelat berbentuk bujur sangkar dengan ukuran masing-masing sisinya 20 

cm  dan tebalnya 3 mm di setiap sudutnya akan dibuat lubang dengan Ø 

1,0 cm yang akan digunakan untuk pemasangan baut pengikat maka 

penandaan benda kerja dilakukan dengan menitik pada pusat lubang 

yang direncanakan (lihat gambar 2.1 berikut). 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1:   Penandaan untuk pekerjaan Bor. 

25 

Digaris dengan Penggores 

200 

25 

Dititik dengan Penitik 
Ø 10 

200 
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Menandai pada benda kerja untuk pengeboran adalah menggunakan 

penggores untuk menggaris dan penitik sebagai tanda pada garis yang 

telah digores atau pada bagian yang akan dilubangi. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam penandaan adalah toleransi 

ukuran yang biasanya telah tertera pada gambar kerja (mis tol + 0,2). 

Toleransi adalah ukuran maksimum /minimum yang diijinkan untuk benda 

kerja (lihar gambar 2.2 berikut). 

 

Ukuran yang diijinkan adalah : 

Sisi 1 :   max 200 + 0,2 mm 
 min  200  - 0,2 mm 

Sisi 2 : max 200 + 0,2 mm 
 min  200  - 0,2 mm 

Gambar 2.2:  Toleransi ukuran 

B. Menandai benda kerja pada pekerjaan pemotongan pada mesin 
gergaji 

Penandaan pada benda kerja sebelum dipotong pada mesin 

potong dilakukan dengan menggoreskan penggores pada benda kerja 

yang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Pada mesin gergaji 

kemampuan memotong pada posisi melintang dan membujur sangat 

terbatas untuk itu benda kerja dari plat yang memiliki ukuran ukuran 

relative besar tidak bias dipotong dengan mesin gergaji. 

Mesin gergaji sangat cocok untuk memotong profil pejal lingkaran yang 

akan digunakan untuk pembuatan baut atau plat strip. Penandaan disini 

dilakukan dengan memperginakan penggores. 

Di bawah ini adalah 
gambar cara melaku-
kan penandaan benda 
kerja yang akan dipo-
tong pada mesin ger-
gaji. 

Gambar 2.3:  Menggores pada profil. 

200 

200 

Tol   0,2 

Penggores  
 
Mistar penyiku 
baja 

Profil yg 
dipotong 
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Setelah dilakukan penandaan maka benda kerja dipasang pada 

mesin gergaji dengan mempehitungkan toleransi yang diijinkan. 

C. Menandai benda kerja pada pekerjaan perataan permukaan dengan 

mesin frais. 

Seperti halnya pada kegiatan penandaan benda kerja lainnya, 

maka sebelum  melalukan pekerjaan perataan permukaan benda kerja 

dengan mesin frais perlu dilakukan hal ini untuk mendapatkan ukuran 

yang sesuai dengan yang dikehendaki .Kesalahan dalam pekerjaan 

penandaan akan berdampak pada hasil benda kerja tertutama 

kesalahan pada ukuran. jika ukuran diperlukan presisi maka kesalahan 

ukuran sangan fatal untuk itu didalam pekerjaan harus diperhatikan 

ukuran dan batas toleransi yang diijinkan. 

Gambar 2.4 di bawah adalah salah satu cara penandaan pada 

benda kerja (plat) yang memiliki permukaan yang tidak teratur untuk 

dijadikan benda kerja dengan permukaan rata yaitu panjang 15 cm lebar 

7 cm dan tebal 0,8 cm. 

 

 

 

 

Gambar 2.4:   Perataan permukaan. 

 

Alat yang dipakai 

Alat yang sering  digunakan pada penandaan adalah 3 macam 

alat ukur dan  3 macam alat gambar. 

Alat Ukur 

a. Mistar Baja 

0,8 N5 
dikikir 
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Mistar baja (penggaris) digunakan untuk mengukur permukaan yang 

datar. Skala ukurannya memakai meter dan inchi dengan panjang 30 

cm, sampai 200 cm. 

Cara pemeliharaan: 

1. Jauhkan alat dari api atau benda panas. 

2. Jangan digunakan untuk menyongkel atau memukul. 

 

 

 

Gambar 2.5:  Mistar Baja 
 

b. Mistar Gulung 

Mistar gulung atau rol berfungsi untuk mengukur benda-benda yang 

permukaannya melengkung atau plat yang berukuran lebar, 

kapasitas pengukuran sampai 20 m. 

Cara pemeliharaannya: 

1. Setelah selesai mengukur mistar harus digulung. 

2. Bersihkan dengan lap sebelum digulung. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6:  Mistar Gulung 
 

c. Mistar Sorong 

Mistar sorong (insat) selain untuk mengukur ukuran luar dan ukuran 

dalam  juga dapat dipakai kedalaman ukuran benda  kerja. 

Ukurannya ada yang menggunakan centimeter ada juga yang inchi. 

Mistar ini dapat mengukur ketelitian 0,10 mm. 

 

0                1   2           3      4 
0         1        2        3        4        5        6         7        8        9       10       11 
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Gambar 2.7:  Mistar Sorong 
 

Alat Penandaan / Gambar 

1. Penggores 

Penggores dibuat dari 

baja karbon dan diguna 

kan untuk menarik garis 

gambar atau memberi 

tanda-tanda kerja. 

 Gambar 2.8:  Penggores 

2. Penitik 

Penitik merupakan alat gambar pada plat yang penggunaanya 

adalah  memberikan tanda titik dengan cara dipukul, ada dua jenis 

penitik yaitu: 

a Penitik Garis 

Penitik garis digunakan untuk memberi tanda pada garis gambar 

yang telah digores dengan sudut ujungnya  60 derajad. 

b Penitik Pusat 

Penitik pusat digunakan untuk memberi tanda pada bagian yang 

akan dibor, sudut ujungnya 90 derajad. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9:  Penitik 

 

3 

3.  Ukuran Luar 
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3. Jangka 

Jangka yang biasa digunakan 

pada pekerjaan plat tipis adalah 

jangka tusuk yang kegunaanya 

untuk membuat lingkaran pada 

benda kerja. 

 

 Gambar 2.10:  Jangka 

Rangkuman 2: 

Pekerjaan penandaan pada benda kerja merupakan pekerjaan utama 

untuk mendapatkan ukuran yang memenuhi standar toleransi yang diijinkan 

dengan ketepatan pada penandaan benda kerja akan mengurangi 

kesalahan ukuran yang disebabkan proses pelakanaan pekerjaan. Di dalam 

kegiatan belajar 2 ini dibahas tiga pekerjaan penandaan yang meliputi 

penandaan pada pekerjaan pengeboran, penandaan pada pekerjaan 

pemotong dengan mesin gergaji dan penaandaan pada pekerjaan perataan 

permukaan dengan mesin frais yang ketiga–tiganya dilakukan pada bengkel 

mesin produksi. 

Yang harus diperhatikan didalam penandaan adalah: ukuran utama yang 

dikehendaki dengan memperhitungkan batas toleransi yang diijinkan. 

Alat yang digunakan pada pekerjaan penaandaan terdiri dari 3 macam 

alat ukur dan 2 macam alat gambar yaitu mistar baja, mistar gulung dan 

mistar sorong, sedangkan alat gambar adalah penggores penitik garis dan 

penitik pusat serta jangka .untuk membuat busur. 

 

Tugas 2: 

Sebelum peserta diklat melakukan praktek penandaan pada benda kerja 

maka peserta diklat harus: 

1. Membaca dan memahami uraian materi pada kegiatan belajar 2. 

2. Peserta didik harus dapat mengenal alat-alat yang akan digunakan 

pada pekerjaan penandaan benda kerja pada bengkel mesin 

produksi. 
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3. Peserta didik harus memahami langkah kerja, keselamatan dan 

kesehatan kerja yang terdapat pada kegiatan belajar 2 pada modul 

ini. 

4. Buatlah usulan suatu pekerjaan penandaan,sertakan pula langkah-

langkah kerjanya dan sampaikan kepada guru.tutor. 

 

Tes Formatif 2: 

1. Sebutkan 3 macam alat penandaan? 

2. Sebutkan dan jelaskan tiga macam alat ukur? 

3. Jelaskan perbedaan peitik garis dan penitik pusat? 

4. Sebutkan 3 pekerjaan penandaan pada benda kerja yang dilakukan 

di bengkel mesin produksi? 

 

Kunci Jawaban Tes Formatif 2: 

1. Alat yang biasanya digunakan sebagai penandaan adalah 

penggores, penitik dan jangka tusuk. 

2. Mistar baja, alat ukur yang digunakan untuk mengukur permukaan 

datar; 

Mistar gulung digunakan untuk mengukur benda yang permukaanya 

lengkung atau plat panjang/lebar.  

Mistar sorong digunakan untuk mengukur diameter luar/dalam dan 

dan kedalaman benda kerja, alat ini mempunyai ketelitian sampai 0,1 

mm. 

3. Penitik garis digunakan untuk menandai garis dengan sudut 60 

derajad. 

Penitik pusat digunakan untuk menandai bagian yang akan dibor 

dengan sudut penitik 90 derajad. 

4. Pekerjaan penaandaan antara lain pada pekerjaan pengeboran, 

pekerjaan pemotongan dengan mesin gergaji dan pekerjaan 

perataan permukaan benda kerja dengan mesin frais. 
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Lembar Kerja 2: 

Alat dan Bahan 

1. Penggaris baja  300 mm 1 buah 

2. Penggores 1 buah 

3. Penitik 1 buah 

4. Palu 300 gr 1 buah 

5. Kikir plat halus 200 X 3  1 buah 

6. Sikat kikir 1 buah 

7. Siku dengan pelurus  1 buah 

8. Plat baja 100 x 60 x 10 1 buah 

9. Jangka 1 buah 

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Gunakan pakaian kerja 

2. Bekerjalah dengan penuh kosentrasi 

3. Tutuplah ujung penggores dengan gabus bila tidak digunakan. 

 

Langkah Kerja 2: 

1. Kontrolah ukuran materialnya. 

2. Ratakan sisi- sisi  dengan kikir hingga siku dengan sisi lainya. 

3. Tandai  benda kerja  sesuai dengan gambar. 

4. Buatlat titik dengan penitik pada masing-masing garis potong. 

5. Berilah nomor pada tanda “ x x ”. 

6. Bersihkan kotoran dan geramnya. 
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3. KEGIATAN BELAJAR 3: PENANDAAN BENDA KERJA  
  PADA BENGKEL PLAT 

Tujuan Kegiatan Pembelajaran 3: 

Peserta diklat / siswa, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 3 ini 

diharapkan: 

a. Mampu menjelaskan secara teori tentang penandaan benda kerja 

pada pekerjaan di bengkel plat. 

b. Mengenal alat–alat penandaan benda kerja pada pekerjaan di 

bengkel plat dengan benar. 

c. Mampu melakukan penandaan benda kerja pada beberapa 

pekerjaan di bengkel plat dengan benar. 

Uraian Materi 3: 

Penandaan benda kerja pada pekerjaan plat dilakukan sebelum plat 

dilakukan sebelum plat tersebut dipotong atau dibentuk. Berbagai macam 

bentuk potongan dibutuhkan untuk pembangunan kapal dari wrang, gading, 

penguat, lambung, dsb. Untuk itu penandaan benda kerja pada pekerjaan 

plat merupakan pekerjaan yang sangat penting karena disini dibutuhkan 

ketepatan ukuran sesuai dengan gambar detail sehingga pada gilirannya 

tidak mengalami kesulitan dalam proses pekerjaan selanjutnya. 

Secara garis besar ada dua katagori memotong plat di bengkel plat 

antara lain: 

a. Memotong plat lurus.  

b. Memotong plat dengan membuat bentuk tertentu. 

Penandaan benda kerja pada pekerjaan plat dilakukan di bengkel 

plat sebelum dilakukan proses pembentukan dan pemotongan. 

 

A. Penandaan benda kerja pada pekerjaan pembentukan plat 

Di dalam pembangunan sebuah kapal diperlukan bentuk profil dari 

ukuran yang cukup besar sampai pada ukuran kecil. Profil digambar dalam 

gambar detail selanjutnya operator melaksanakan pekerjaan penandaan 

pada plat sesuai dengan gambar kerja tersebut. Pembentukan benda kerja 
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dari pekerjaan plat antara lain: membentuk lengkungan 1/8 dan ½ lingkaran, 

membentuk lingkaran, atau membentuk lengkungan yang tidak beraturan. 

Penandaan benda kerja pada pekerjaan pelat dalam membentuk 

lengkungan dapat dilihat pada gambar berikut: 

Penandaan benda kerja yang berbentuk ½ lingkaran. 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1:  Membuat Man-hole pada Wrang plat. 

Penandaan benda kerja berbentuk 1/8 lingkaran 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.2:  Membuat lutut bilga 
 

B. Penandaan benda kerja pada pekerjaan pemotongan lurus pada 

plat 

Penandaan benda kerja pada pekerjaan pemotongan plat  

dimaksudkan dalam pemotongan lurus antara lain:  pembuatan plat 

hadap (web) untuk profil besar (tidak ada dipasaran), pembuatan plat 

geladak atau sekat , pembuatan bracket-bracket dan sebagainya. 

Dalam pembangunan kapal bentuk propil dapat dibedakan antara 

bentuk lurus, biasanya untuk penegar sekat dan bentuk lengkung untuk 

gading-gading lambung. Penandaan benda kerja pada pekerjaan plat  

dengan pemotongan lurus misalnya berbentuk trapesium untuk bracket. 

Gambar penandaan benda kerja pada pekerjaan plat dengan 

pemotongan  

Radius bilga 

Tinggi wrang 
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Gambar 3.3:  Penandaan untuk membuat bracket. 

C. Penandaan benda kerja pada pekerjaan pembentukan dan 

pemotongan profil 

Penandaan pada benda kerja profil dilakukan untuk membentuk 

lengkungan sesuai mal gading, pemotongan miring pada ujung profil, 

dan pemotongan lengkung pada plat untuk membuat gading besar 

karena ukurannya tidak ada dipasaran. 

Untuk membentuk profil ( ada dipasaran ) melengkung dilakukan 

dengan pembuatan mal/rambu berdasarkan gambar gading tersebut 

yang berskala 1 : 1 dari mould-loft. Oleh karenanya penandaan disini 

hanyalah pekerjaan membuat mal, untuk pegangan operator mesin 

pres, demikian juga untuk profil lurus yang tidak ada dipasaran tetapi 

ukuran tebal web dan face nya sama, bisa dibentuk sendiri dengan 

mesin pres, dengan mengikuti mal. 

Untuk membuat gading besar dari plat memerlukan peng-

gambaran pada pelat sesuai mal/rambu untuk pegangan operator mesin 

potong ( perhatikan gambar 3.4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4:  Penandaan untuk membuat Gading besar. 

 

Dipotong dengan 
mesin potong 

Mal untuk Plat Web 

Plat Face tdk perlu mal 
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Rangkuman 3:  

Penandaan benda kerja pada pekerjaan plat dilakukan sebelum plat 

tersebut dipotong atau dibentuk. Berbagai macam bentuk potongan 

dibutuhkan untuk pembangunan kapal; mulai dari wrang, gading, lutut pada 

gading dan lambung. Dalam pembangunan kapal bentuk propil dapat 

dibedakan antara bentuk yang teratur dan bentuk yang tidak teratur sesuai 

dimana profil itu akan dipasang. 

Dalam penandaan benda kerja pada pekerjaan plat dapat dibedakan, 

penandaan dengan potongan lengkung, potongan lurus dan potongan 

kombinasi. 

 

Tugas 3: 

Sebelum peserta diklat melakukan praktek penandaan pada benda kerja 

plat maka peserta diklat harus: 

1. Membaca dan memahami uraian materi pada kegiatan belajar 3. 

2. Peserta didik harus dapat mengenal alat-alat yang akan digunakan 

pada pekerjaan penandaan benda kerja pada bengkel plat. 

3. Peserta diklat harus memahami langkah kerja, keselamatan dan 

kesehatan kerja yang terdapat pada kegiatan belajar 3 pada modul 

ini. 

 

Tes Formatif 3: 

1. Sebutkan 3 macam penandaan pada pembentukan benda kerja dari 

plat? 

2. Apa yang disebut penandaan benda bentuk kombinasi? 

3. Sebutkan tiga bentuk penandaan benda kerja pada pekerjaan plat 

dengan pemotongan lurus? 

 

Kunci Jawaban Tes Formatif 3: 

1. Pembentukan profil benda kerja dari pekerjaan plat antara lain 

membentuk lengkungan 1/8 dan ½ lingkaran, membentuk 

lingkaran,membentuk lengkungan yang tidak beraturan. 
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2. Penanandaan Kombinasi adalah penandaan pada benda kerja plat 

dengan potongan teratur ( lurus ), potongan lengkung serta potongan 

tidak teratur dalam satu plat. 

3. Penandaan benda kerja pada pekerjaan pemotongan plat dengan 

pemotongan lurus antara lain pembuatan bracket, membuat plat strip 

untuk face dari gading besar dan membuat wrang.  

 

Lembar Kerja 3: 

Alat dan Bahan 
1. Penggaris baja 300 mm  1 buah 
2. Penggores 1 buah 
3. Penitik 1 buah 
4. Palu 300 gr 1 buah 
5. Kikir plat halus 200 X 3  1 buah 
6. Sikat kikir 1 buah 
7. Siku dengan pelurus  1 buah 
8. Plat baja 150 x 100 x 10 1 buah 
9. Jangka 1 buah 

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Gunakan Pakaian Kerja 

2. Bekerjalah dengan penuh konsentrasi 

3. Tutuplah Ujung penggores dengan gabus/kapur tulis 

 

Langkah Kerja 

1. Kontrolah ukuran materialnya. 

2. Ratakan sisi- sisi dengan kikir hingga siku dengan sisi lainya. 

3. Tandai benda kerja sesuai dengan gambar. 

4. Buatlat titik dengan penitik pada masing-masing garis potong. 

5. Berilah nomor pada tanda “xxx”. 

6. Bersihkan kotoran dengan geramnya. 
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BAB III 

E V A L U A S I 

 
Untuk mengetahui hasil belajar siswa atau peserta didik, perlu diadakan 

test formatif, motorik maupun produk hasil belajar siswa. Untuk modul ini, 

dilakukan dengan memberikan soal test sebagai berikut: 

Soal Evaluasi: 

1. Sebutkan 3 macam alat penandaan? 

2. Sebutkan dan jelaskan tiga macam alat ukur? 

3. Jelaskan perbedaan peitik garis dan penitik pusat? 

4. Sebutkan 3 pekerjaan penandaan pada benda kerja yang dilakukan di 

bengkel mesin produksi? 

5. Sebutkan 3 macam penandaan benda kerja pada pembentukan benda 

kerja dari plat? 

 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi: 

1. Alat yang biasanya digunakan sebagai penandaan adalah : penggores, 

penitik dan jangka tusuk. 

2. Mistar baja, alat ukur yang digunakan untuk mengukur permukaan datar. 

Mistar gulung digunakan untuk mengukur benda yang permukaanya 

lengkung atau plat panjang/lebar. 

Mistar sorong digunakan untuk mengukur diameter luar/dalam dan 

bagian dalam, benda karma, mempunyai toleransi yang cukup teliti 0,1 

sampai 0.2 mm. 

3. Penitik garis digunakan untuk menandai garis dengan sudut 60 derajad. 

Penitik pusat digunakan untuk menandai bagiab yang akan dibor 

dengan sudut penitik 90 derajad. 

4. Pekerjaan penandaan di bengkel mesin produksi antara lain: pada 

pekerjaan pengeboran, pekerjaan pemotongan dengan mesin gergaji 

dan pekerjaan perataan permukaan benda kerja dengan mesin frais. 
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5. Pembentukan benda kerja dari pekerjaan plat antara lain membentuk 

lengkungan 1/8 dan ½ lingkaran, membentuk lingkaran membentuk 

lengkungan yang tidak beraturan. 

Kreteria Kelulusan 

Soal 
Skor 
(1-10) Bobot Nilai Keterangan 

Nomor 1.  1  Syarat lulus min 7 

Nomor 2.  1  Syarat lulus min 7 

Nomor 3.  2  Syarat lulus min 7 

Nomor 4.  3  Syarat lulus min 7 

Nomor 5.  3  Syarat lulus min 7 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 
Modul ini disusun untuk menghasilkan satu tahap kompetensi 

kerja yang dikukuhkan dengan suatu sertifikat. 

 

Sertifikat yang merupakan bukti hasil pembelajaran modul ini 

dapat diperoleh dari asosiasi melalui lembaga pendidikan resmi dan sah 

menurut hukum seperti Sekolah Menengah Kejuruan dan yang 

sejenisnya. 

 

Selanjutnya apabila peserta didik atau peserta diklat 

berkehendak atau berminat untuk mempelajari jenjang atau modul 

berikutnya, sebaiknya sesuai bidang dan nomor kode modul lanjutannya 

sesuai dengan urutan modul yang tercantum dalam peta kedudukan 

modul. 
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