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1. MATERI

 1. Keselamatan kerja, 

 2. Peralatan kerja pelat

 3. Gambar kerja

 4. Proses kerja pelat (Box komponen, Tool box)

 5. Penggambaran pada benda kerja

 6. Pemotongan (Shearing manual, hydroulic)

 7. Pembengkokan (Bending manual, hydraulic)

 8. Proses penyolderan

 9. Las titik

 10. Pengecatan

 11. Perawatan peralatan dan mesin.



2. PENILAIAN

 1. Hasil benda kerja (bila berbuat curang / tidak

mengumpulkan BK nilai akhir Max D)

 2. Proses kerja praktek (Penggunaan peralatan, langkah

kerja, perawatan dan penyimpanan peralatan, dsb.).

 3. Kepribadian ; Kehadiran / Absensi, dan perilaku

 4. Bonus 



3. JADUAL PELAKSANAAN PRAKTEK

Pagi Sore

Masuk 1 07.00 ÷ 09.30 Masuk 1 13.00 ÷ 15.00

Istirahat 09.30 ÷ 10.00 Istirahat 1 15.00 ÷ 15.30

Masuk 2 10.00 ÷ 12.15 Masuk 2 15.30 ÷ 17.45

Bersih-

bersih

12.15 ÷ 12.30 Istirahat 2 17.45 ÷ 18.10

Pulang 12.30 Masuk 3 18.10 ÷ 18.30

Bersih-

bersih

18.30 ÷ 18.50

Pulang 18.50



4. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 

SELAMA PRAKTEK !!

 1. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan kegunaanya

 2. Cek peralatan sebelum dan sesudah bekerja

 3. Cek lingkungan kerja, bersih, tertata rapi, dan buat

suasana kerja yang nyaman dan aman

 4. Pakailah pakaian kerja dan alat pengaman yang sesuai

 5. Pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi

baik, aman, tertata rapi dan sistematis

 6. Bila akan mengoprasikan mesin beri aba-aba (untuk 

kerja kelompok)

 7. Ciptakan suasana kerja: bekerja bersemangat, 

persahabatan, gotong royong, dan kebersamaan



5. HAL-HAL YANG DILARANG :
 1. Pukul-pukul benda kerja diatas meja rata

 2. Pukul-pukul keras di ragum

 3. Pukul-pukul di mesin dan atau pada komponen mesin

 4. Memotong benda berpenampang bulat (poros) pada mesin shearing

 5. Membengkokkan / membending benda berpenampang bulat (poros) 
pada mesin bending

 6. Duduk-duduk dan atau menginjak Alat atau Mesin

 7. Pegan-pegang mesin bila tidak perlu / menggunakan

 8. Meminjamkan peralatan kepada kelas / orang lain.

 9. Bermain HP / Komputer, dan sebagainya di waktu jam praktek

 10. Meninggalkan tempat praktek pada waktu jam pelajaran

 11. Makan atau Minum pada waktu jam pelajaran

 12. Menaruh Makanan atau Minuman pada Alat kerja atau Mesin



TUGAS/JOB : KERJA PELAT SEMESTER 2



Job 1, Kebutuhan Pelat tebal 0,3 mm, lebar

240 mm, dan panjang 420 mm

240

420



Job 2,  Kebutuhan pelat tebal 0,8 / 1,0 mm, 

lebar 480 mm, dan panjang 1200 mm

480

1200











K3 PADA KERJA PELAT

Pengerjaan pelat merupakan salah satu jenis pekerjaan yang melibatkan banyak
proses kerja dan menggunakan berbagai macam peralatan, baik peralatan
tangan maupun mesin-mesin. Dengan demikian resiko terjadinya kecelakaan
dan gangguan kesehatan cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian baik
sebelum melakukan pekerjaan, saat bekerja maupun setelah bekerja.

Kecelakaan atau gangguan kesehatan dapat disebabkan oleh faktor operator 
atau teknisi itu sendiri, mesin dan alat-alat kerja, atau lingkungan kerja. 
Namun secara umum ada beberapa penyebab terjadinya kecelakaan dan
gangguan kesehatan bila melakukan pekerjaan pelat, yaitu :

 kelalaian operator/ teknisi

 alat-alat atau mesin yang tidak dilengkapi oleh pengaman

 alat-alat atau mesin yang tidak layak pakai/ kurang perawatan

 sengatan listrik ( electric shock )

 debu, racun atau bahan-bahan yang berbahaya

 suara diatas standar pendengaran, dll.



a. KELALAIAN

Kelalaian dalam bekerja adalah penyebab kecelakaan kerja yang sering

terjadi pada kerja pelat. Bentuk kelalaian tersebut diantaranya adalah :

tidak mengikuti instruksi dan prosedur kerja yang ditentukan, tidak

menggunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang dianjurkan,

melakukan tindakan “bodoh” ( bermain-main sambil bekerja ), dan tidak

peduli dengan daya tahan tubuh dalam bekerja sehingga terjadi kelelahan

kerja , dll.



b. Alat dan mesin tidak dilengkapi pengama

 Biasanya peralatan/ mesin kerja pelat yang memerlukan

pengaman adalah : mesin potong ( shearing machine ), 

mesin punch ( punching machine ) dan gergaji pita, dll.



 C.  Alat dan Mesin tidak layak pakai

 D. Sengatan Listrik

 E. Debu, Racun atau bahan-bahan yang berbahaya



F. Suara di atas standar pendengaran

manusia

 Pada bengkel kerja pelat secara umum akan menimbulkan suara
sekitar 100 dB (decibel), adapun standar kemampuan pendengaran
manusia adalah sekitar 90 dB untuk bekerja selama  8 jam dan akan
mengganggu ( merasa sakit ) pendengaran bila suara yang 
ditimbulkan tersebut di atas 120 dB.



PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA PELAT

1. Helm pengaman

2. Pengaman telinga

3. Saringan pernafasan

4. Kaca mata pengaman

5. Sarung tangan

6. Sepatu kerja



PROSEDUR MENGUKUR, MENANDAI DAN 

MELUKIS PELAT

 Ada dua cara yang dilakukan untuk mengukur pada pelat :

b. Patokan pada garis

ukur

a. Patokan pada ujung

mistar baja



b. Menandai dan melukis

garis ukuran

garis untuk titik pusat



Teknik Menarik Garis yang benar

TEKNIK YANG BENAR



Penandaan dengan penitik



PEMOTONGAN PELAT
 a. Pemotongan dengan Gunting

 Hasil pemotongan dengan menggunakan gunting sangat ditentukan
oleh : pemahaman tentang jenis dan fungsi gunting dan penguasaan
teknik-teknik menggunakan gunting. Dengan demikian, gunting yang 
sesuai dan teknik yang benar akan menghasil potongan yang lebih
baik serta waktu yang lebih singkat. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunting pelat adalah
sebagai berikut :

 Sisi potong gunting harus selalu rapat.  Jika renggang, rapatkan
dengan alat yang sesuai.

 Garis potong dapat terlihat jelas.

 Mata / pandangan tegak lurus terhadap garis potongan.

 Benda kerja ( pelat ) diusahakan tidak terseger selama proses
menggunting.



 Gilotin Pedal/ Injak

Gilotin jenis ini mampu memotong sepanjang 1050 mm dengan ketebalan pelat  1,5 mm.

Cara memotongnya dapat dilaksanakan dengan memberi tanda (garis) pada pelat atau dengan
menggunakan mistar pembatasan yang ada di depan maupun dibelakang pisau potongnya.

 Cara menggunakan mistar pembatas depan adalah sebagai berikut :

o Gunakan mistar baja atau mistar gulung untuk menentukan ukuran potong. 

o Ukur mulai sisi pemotong bawah sesuai dengan yang dikehendaki sampai mistar
pembatas.  

o Kencangkan bautnya

o Letakkan sisi pelat yang akan dipotong pada mistar pembatas

o Tekan pedal sampai pelat terpotong.

 Cara menggunakan mistar pembatas belakang adalah sebagai berikut :

o Ukur jarak antara sisi pemotong bawah dan mistar pembatas dibelakang lebar yang 
dikehendaki.

o Masukkan pelat dari sisi depan sampai mengenai mistar pembatas.

o Tekan/injak pedal pemotong sampai pelat terpotong



Mesin potong elektris

Tenaga untuk memotong digerakkan oleh motor listrik yang

kemudian dilanjutkan oleh kopling mekanik atau hidrolik,

sehingga dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan tenaga

yang besar.



Penekukan pelat

 a. Bentuk-bentuk Tekukan dan Bentangannya

 Penekukan pelat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
dengan menggunakan palu dan landasan atau dengan
menggunakan mesin tekuk atau mesin pres.

 Berbagai bentuk tekukan dapat dilakukan dengan palu dan
landasan, demikian juga dengan menggukan mesin tekuk, 
namun secara umum bentuk-bentuk tekukan dalam kerja
pelat adalah sebagai berikut :

 Tekukan searah atau berlawanan arah

 Tekukan satu atau dua sisi

 Tekukan lebih dari dua sisi





Adapun dasar bentuk-bentuk tekukan pada pengerjaan pelat

adalah sebagai berikut :

a

a’

a

a’

a a’

• Bentangan untuk satu kali tekukan searah pada dua sisi



Bentangan untuk satu kali tekukan searah pada empat sisi



Bentangan untuk dua tekukan searah pada dua sisi



Bentangan untuk dua tekukan searah pada empat

sisi



Bentangan untuk dua tekukan berlawanan arah

pada dua sisi



Bentangan untuk dua tekukan berlawanan arah

pada empat sisi



Bentangan untuk tiga tekukan berlawanan arah

pada dua sisi



Bentangan untuk tiga tekukan berlawanan arah

pada empat sisi



Bentangan untuk tiga tekukan searah pada dua sisi



Metode Penekukan
 1. Penekukan dengan Palu dan Landasan

 Walaupun proses pengerjaan pelat secara luas telah menggunakan mesin-mesin
tekuk dan pres, namun untuk penerapan keterampilan dasar dan untuk
pekerjaan tertentu masih diperlukan pengerjaan secara manual, yaitu dengan
palu dan landasan.

 Palu yang biasa digunakan dalam pengerjaan pelat, khususnya penekukan adalah
palu keras ( baja ) dan palu lunak ( mallet ). Palu baja yang banyak dipakai adalah
palu konde, palu pen; sedang palu lunak yang biasa dipakai adalah palu plastik
atau kayu.



 Penekukan dengan MesinTekuk

 Penggunaan mesin lipat / tekuk pelat adalah untuk
mempercepat suatu proses penekukan dan untuk mencapai
tingkat ketelitian tertentu. Sesuai dengan perkembangan
ilmu dan teknologi; mesin tekuk telah berkembang
sedemikian rupa, mulai dari yang dioperasikan secara
manual sampai dengan yang dioperasikan secara otomatis
atau dengan komputer (CNC).

 a.  MesinTekuk Terbatas( Bench / Adjustable Folder )



Mesin Tekuk Universal/ Standar



PENYAMBUNGAN PELAT
 a. Sambungan Keling ( Rivet )

 Menyambung pelat dengan menggunakan paku keling ( 
sambungan keling ) masih banyak digunakan pada konstruksi
pelat tipis, karena dapat dilakukan dengan mudah dan relatif
kuat, walaupun tidak begitu kedap.



Tarik tuas pengeling dan keluarkan paku penarik yang 

telah putus



B. Sambungan Lipat

 Untuk membuat sambungan lipat tegak, bilah atau sudut yang 
lurus dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan
alat-alat tangan ( palu dan landasan ) atau dengan mesin lipat
atau kombinasi keduanya tanpa menggunakan perapat.

 Sebelum membuat sambungan lipat perlu difahami terlebih
dahulu perhitungan sambungan (allowance ), agar ukuran yang 
dikehendaki dapat tercapai

NO JENIS SAMBUNGAN GAMBAR PERHITUNGAN

1. Sambungan lipat tegak A=W - t

B= 2W - t

S= 3W - 2t

2. Sambungan lipat tunggal 

( grooved seam )

A= W - t

B= 2W - t

S= 3W - 2t

W

W



NO JENIS SAMBUNGAN GAMBAR PERHITUNGAN

3. Sambungan lipat bilah A= W - t

B= W - t

C= 2W - 2t

S= 3W - 4t

4. Sambungan lipat sudut/ 

alas

A= W - 2t

B= 2W - 2t

S= 3W - 4t

W

W

Catatan : W = Lebar sambungan lipat t = tebal bahan/ pelat

S = total allowance



 Contoh Penerapan Perhitungan Sambungan :

 Sebuah silinder dengan diamater 120mm tinggi 150mm dibuat dengan
sambungan lipat tunggal (grooved seam ) lebar 6mm, bahan yang digunakan
adalah pelat BJLS 50, maka bahan minimal yang diperlukan adalah :

 Gambar :

sambungan 
lipat

a. Panjang bahan :

•Allowance sambungan lipat ( S ) = 3.W -2t

= (3. 6) - (2.0,5)

= 18 - 1

= 17 mm

•Bentangan silinder = . d silinder

= 3,14 . 120

= 376,8 mm

Panjang bahan yang diperlukan = 17 + 376,8 = 393,8 mm

b. Lebar bahan :

•Tinggi silinder = 150 mm

Jadi, kebutuhan bahan untuk pembuatan silinder tersebut adalah : 393,8 X 150 mm



Sambungan Las Titik

1.  Mesin Las Titik Portabel

2. Mesin Las Titik Standar

Mesin las titik standar ( pedestal spot welding ) mempunyai ukuran dan

kapasitas lebih besar dari mesin las titik portabel, sehingga perlu diperhatikan

beberapa hal bila menggunakan mesin las titik standar, yaitu :

•Diameter penampang elektroda = 4 x tebal pengelasan

•Permukaan elektroda harus bersih dan tidak ada lapisan yang

memungkinkan tidak mengalirnya arus listrik.

•Lama pengelasan harus disesuaikan dengan tebal bahan yang disambung.

•Sirkulasi air pendingin harus berjalan selama proses pengelasan.



Mesin Las Titik Standar

Proses Pengelasan :


