
Daftar isi 

1. MN 001  ......................................................... Pengetahuan Bahan 

2. MN 002 - MN 010 .......................................... Tehnik Bubut 

3. MN 011 - MN 015 .......................................... Tehnik Milling  

4. MN 016 - MN 019 .......................................... Tehnik Sawing 

5. MN 020 - MN 022 .......................................... Tehnik Grinding 

6. MN 023 - MN 026 .......................................... Tehnik Drilling 

7. MN 027 - MN 033 .......................................... Tehnik Pengukuran  

8. MN 034 - MN 039 .......................................... Pengetahuan Tambahan  

 

 



 UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : PENGETAHUAN BAHAN
KODE KOMPETENSI : MN001

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan benar dan 

baik bahan kerja yang sesuai gambar dan ukuran / Standart Operational Procedure (SOP) 
yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 Teknisi 1 SMK Jurusan Mesin Produksi

C. WAKTU 

Waktu  yang  diperlukan  untuk  peaksanaan  training  adalah  1.5  jam,  sudah  termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

• Demonstrasi : (Waktu : 1.5 jam)
Instruktur melakukan pengenalan nama-nama komponen Mesin beserta fungsinya 
dan setelah itu demo tentang cara pengukuran dan penggunaan komponen / 
mesin.

• Diskusi : (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan  hasil  pengamatan/observasi  dilapangan  dan  mengajukan  
pertanyaan kepada instruktur jika ada hal yang tidak dipahami.

• Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5jam)
Karyawan  melakukan  praktek  menggunakan  alat  –  alat  dan  mesin  –  mesin  
yang digunakan untuk proses produksi serta mempelajari cara dan fungsi dari 
mesin tersebut.

• Test Teori: (Waktu : 0.5 jam)
Tes  teori  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengetahuan  dan  
pemahaman karyawan tentang proses kerja untuk module ini selain praktek.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK
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F. KRITERIA KELULUSAN :
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT KOMPETENSI :

• Bubut muka dan rata (facing) , 
• Bubut bertingkat (straight and step) 
• Bubut tirus (taper)
• Bubut ulir (threded)

KODE KOMPETENSI : MN002

A. SASARAN.

Setelah  mengikuti  training  membubut,  teknisi  diharapkan  dapat  melaksanakan 
tugasnya dengan benar,  memahami cara dan penggunaan mesin bubut  secara tepat,  
yang sesuai dengan perintah kerja /  Standart Operational Procedure (SOP) yang telah 
ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                             SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU  

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan praktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN

• Demonstrasi : (Waktu : 1 jam)
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar melalui  gambar yang ada 
pada modul

• Praktek / Hands ON: (Waktu  : 1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instruktur untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen. 
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
    E.1. Peralatan yang dibutuhkan :

1. Jangka sorong 
2. senter kepala lepas
3. chuck bor
4. kunci chuck bor
5. senter bor
6. kunci kepala cekam
7. kunci pahat
8. kunci pas reng dia 13mm
9. kunci-L dia 5 mm
10. kuas
11. Pengait beram  
12.  Kaca mata
13.  Palu lunak / palu karet
14.  Gambar kerja
15.  Snei / dies
16.  Handle snei / dies
17.  Pahat bubut

 Pahat bubut luar
 Pahat bubut dalam

   Pahat bubut alur

    E.2 Material yang dibutuhkan :
1. besi behel (steel rod AISI 4140) X 60mm

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure)
1. Membaca job instruction mesin bubut 
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Tabel kecepatan 
putaran

Of-on
Switch
Coolant

Pengatur 
hight low

Kepala lepas

Handle eretan
 melintang

Handle eretan
membujur

Tuas on

Rumah pahatKepala cekamemergecy kran/vale

Tuas pengatur
Kecepatan putaran



2. Membaca dan mamahami gambar kerja /tanyakan pada instrukture bila kurang 
paham

Gbr.2.1 (Gambar Kerja) 

3. Mengukur diameter awal benda kerja menggunakan jangka sorong

Gbr.3.1( jangka sorong)

a. Permukaan pengukur dalam                f. Ulir penyetelan halus
b. Baut pengunci final                              g. Skala Utama (main scale)
c. Baut pengunci kasar                            h. Skala Vernier (vernier scale)
d. Pengukur kedalaman (depth probe)     i. Permukaan pengukur luar
e. Batang pengukur utama (main beam)  j. Muka pengukur step

Cara mengukur jangka sorong terdiri dari dua langkah yaitu :
Dengan cara membaca skala utama dan skala vernier lalu di jumlahkan,angka 

pada skala utama yang  di gunakan adalah yang terletak di sebelah kiri ,angka nol(0) 
pada skala vernier.

4. Pasang/ setel kedudukan pahat bubut agar posisi ujung potong pahat tepat pada 
titik center dari kepala lepas. Untuk mengatur possisi tersebut dapat menggunakan 
ganjal  dari  plat  tipis  atau  dengan  menggunakan  tempat  pahat  model  perahu 
( american tool  post),kalau sudah center  kencangkan kembali  baut  pengikatnya 
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dengan kunci pahat.

5. Ikat benda kerja pada kepala cekam dan keluaran benda kerja dari kepala cekam 
kira-kira 10 mm ,periksa kedudukan benda kerja tersebut pada saat cekam ,di 
putar dengan tangan apakah posisinya sudah benar benar senter /tidak oleng lalu 
kencangkan dengan kunci chuk putar searah putaran jarum jam ,pastikan benda 
kerja sudah terikat kuat dan dalam penyetingan bisa di bantu dengan memukul 
benda kerja menggunakan palu lunak / palu karet

6. Pasang chuck bor pada kepala lepas

7. Pasang senter  bor pada chuck bor lalu  kencangkan menggunakan kunci  chuck 
,pengencangan bisa dibantu menggunakan palu lunak /palu karet

8. Hidupkan  mesin  dengan  menggerakkan  tuas  on  ke  posisi  atas/  untuk  putaran 
kanan  setting  kecepatan  putaran  kepala  cekam  dengan  dengan  memindahkan 
posisi tuas pengatur kecepatan sesuai tabel di bawah ini :

Gbr .8.1 (Tabel speed operation tool)

9. Proses bubut muka /facing
• Gerakkan handle eretan membujur untuk mengatur panjang pemakanan kira 

kira  0,5-1mm  lalu  geser  pelan-pelan  eretan  melintang  untuk  melakukan 
pembubutan muka sampai ujung pahat berada tepat pada titik senter benda 
kerja lalu jauhkan eretan membujur dari benda kerja dan tarik mundur eretan 
melintang 

• Ulangi proses di atas sampai permukaan benda kerja rata dan sesuai dengan 
gambar kerja

10. Geser kepala lepas dengan mengendorkan handle pengunci sampai ujung senter 
bor mendekati benda kerja ,kencangkan kembali handle pengikat kepala lepas 
dan lakukan pengeboran menggunakan senter  bor  sampai  batas con dengan 
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OPERATING TOOLING RPM
Facing & turning 30° Prof il Cutter 605 rpm/ADG

Centre drill BS 3 & BS 4 605 rpm/ADG

Parting -of Parting tool 410 rpm/ACF

Chamf ering 45° Chanf er tool 250 rpm/ACG

Countersink 60° Countersink 250 rpm/ACG

Countersink 90° Countersink 165 rpm/BDF

Drilling ¢ 8mm Drill bit 605 rpm/ADG

Drilling ¢ 10mm Drill bit 410 rpm/ACF
Drilling  ¢ 11,5-14,5mm Drill bit 250 rpm/ACG

Drilling diamond knurling Medium diamond knurling tool 250 rpm/ACG



memutar pelan pelan  handle pemutar searah jarum jam / untuk gerak maju dan 
ke  kiri  untuk  gerak mundur kalau  sudah siap  jauhkan kembali  posisi  kepala 
lepas

11. Matikan mesin bubut dengan mengembalikan tuas on ke posisi semula dan tunggu 
sampai putaran kepala cekam berhenti

12.Lepaskan chuck bor dari kepala lepas dengan memutar handle pemutar kearah kiri  
/  menggunakan  sleve  drive  dan  di  pukul  memakai  palu  lunak  /palu  karet  lalu 
pasang center kepala lepas untuk menahan kesenteran benda kerja

13.Atur kembali  pencekaman benda kerja dengan panjang pengikatan kurang lebih 
5mm dan tahan kesenteran benda kerja dengan senter kepala lepas ,supaya waktu  
proses  pembubutan  benda  kerja  tidak  oleng  dan  tetap  senter  dengan  cara 
mendorong kepala lepas mendekati benda kerja lalu  kencangkan kembali kepala 
cekam dan kepala lepas bila penyetingan sudah  benar

14.Proses bubut rata / facing
Atur kecepatan putaran kepala cekam sesuai Gbr.8.1,Hidupkan mesin dan air 
coolant kemudian benda kerja berdiameter 25mm di bubut sepanjang 35mm 
dan sedalam 1mm hingga mendapatkan ukuran diameter 24mm 

15.Proses bubut bertingkat
Ulangi  langkah  no.14  namun  benda  kerja  berdiameter  24mm  di  bubut 
sepanjang 30mm dan sedalam 7mm hingga mendapat ukuran diameter 17 mm 
dan benda kerja berdiameter 17mm  di bubut sepanjang 15mm sedalam 5mm 
hingga mendapat ukuran diameter 12mm

16.Proses bubut ulir /snei
• Lepas senter kepala lepas dan jauh kan kepala lepas dari benda kerja
• Pasang snei pada handle snei ,pastikan bagian snei yang ada nama / nomor 

terletak di bagian luar dan lubang yang ada pada sisi snei di paskan dengan 
baut pengikat yang ada pada handle snei lalu kencangkan baut pengunsi nya  
sampai menyentuh bodi snei 

• Atur  kecepatan putaran paling lambat /low dan mundurkan eretan melintang 
sampai maksimal supaya waktu proses snei handle snei tidak menabrak rumah 
pahat/tool post

• Tempelkan snei ke benda kerja lalu di tekan pelan menggunakan kepala lepas 
supaya dalam proses snei tidak miring dan putar handle snei ke kanan berulang 
ulang sampai batas panjang ulir yang di tentukan pada gambar kerja

• Beri pelumasan benda kerja waktu proses sney menggunakan oli biasa atau oli 
khusus /cutting oil)

17.Proses bubut tirus
• Lepas  benda  kerja  ,pasang  kebalikannya  cekam  yang  berdiameter  17mm 

periksa kedudukan benda kerja tersebut pada saat di cekam ,(serta lapisi benda 
kerja dengan kertas /  masking tape supaya permukaannya didak rusak )dan 
putar dengan tangan apakah posisinya sudah benar benar senter /tidak oleng 
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lalu kencangkan dengan kunci chuk putar searah putaran jarum jam ,pastikan 
benda kerja sudah terikat kuat dan dalam penyetingan bisa di bantu dengan 
memukul benda kerja menggunakan palu lunak / palu karet

• Bubut bagian muka benda kerja seperti pada proses no .14,namun benda kerja 
berdiameter  25mm  di  buut  sepanjang  20mm  sedalam  1mm  hingga 
mendapatkan ukuran diameter 24mm

• Lakukan  penyetelan  kemiringan  sudut  eretan  atas  (  benda  kerja  pendek  )
dengan cara mengendorkan bolt pengunci eretan atas menggunakan kunci pas 
reng dia 13mm kencangkan kembali bolt nya bila sudah siap di setting seperti di 
bawah:

• Rubah  posisi  pahat   untuk  menentukan  sudut  kemiringannya  bubut  bagian 
tirusnya  dengan  memutar  handle  eretan  atas  perlahan  /estavet  dan  putar  /  
majukan eretan melintang untuk menambah kedalaman 

• Periksa kebenaran sisi dan sudut ketirusannya  periksa hasil ketirusannya
• Lakukan proses diatas sampai seperti gambar kerja
• Informasikan pada instrukture bila sudah siap di bubut

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Photo proses produksi
4. Soal-soal test teori
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Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

By : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  BUBUT BUSHING (INSIDE AND OUT SIDE TURNING
KODE KOMPETENSI: MN003

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat membubut benda kerja sesuai 

gambar dan ukuran yang diberikan dengan baik dan benar.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                                  SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 
Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam,sudah termasuk  
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instruktur melakukan pengenalan nama-nama komponen Mesin beserta fungsinya  
dan setelah itu demo tentang cara pengukuran dan penggunaan komponen / mesi

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengamati  suatu  pekerjaan  
yang dilakukan  oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  untuk  
melakukan pekerjaan  tersebut.  Karyawan  mencatat  prosedur  kerja  pekerjaan  
yang diamati dan mencatat  pertanyaan  yang  timbul  selama  observasi  
berlangsung).

− Diskusi (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan hasil observasi dan membahas pertanyaan yang ada. Karyawan  
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

 
− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)

Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil  
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu.  
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang dibutuhkan :
1. Jangka Sorong
2. Senter Kepala Lepas
3. Chuck Bor
4. Kunci Chuck Bor
5. Senter Bor
6. Kunci Kepala Cekam
7. Kunci Pahat
8. Kunci Pas reng diameter 13mm
9. Allen key diameter 5mm
10.Kuas
11. Pengait Beram
12.Kacamata
13.Palu Lunak / Palu Karet
14.Gambar Kerja
15.Snei / Dies
16.Handle Snei / Dies
17.Pahat Bubut

•  Pahat Bubut Luar
•  Pahat Bubut Dalam
•  Pahat Bubut Alur
•  Pahat Bubut Ulir

E.2 Material yang dibutuhkan :
1. Steel Rod (besi behel)

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Gambar bubut bushing atau diameter dalam

Gambar pahat bubut dalam
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Bodi pahatMata pahat/
Sisi potong



Langkah yang dilakukan dalam proses bubut dalam atau bushing :
1) Persiapkan senter pahat bubut dalam di atas sumbu benda kerja , supaya pada 

waktu  proses  pembubutan  badan  pahat  tidak  menyentuh  /  bergesekan  dengan 
benda kerja.

2) proses  pembubutan  sama  seperti  proses  bubut  rata  untuk  pergerakan  eretan 
maupun penambahan kedalaman pemakanan.

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI  :  BUBUT ALUR (GROOVE)

KODE KOMPETENSI :  MN004

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat membubut benda kerja sesuai 
gambar dan ukuran yang diberikan dengan baik dan benar.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                                  SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 1 jam)
Instruktur melakukan pengenalan nama-nama komponen Mesin beserta fungsinya 
dan setelahitu demo tentang cara pengukuran dan penggunaan komponen / mesin

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengamati suatu pekerjaan yang 
dilakukan oleh karyawan lain yang sudah memenuhi kualifikasi untuk melakukan 
pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur kerja pekerjaan yang diamati dan 
mencatat pertanyaan yang timbul selama observasi berlangsung.
 

− Praktek / Hands ON: (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil 
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu.  
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang dibutuhkan :
1. Jangka Sorong
2. Senter Kepala Lepas
3. Chuck Bor
4. Kunci Chuck Bor
5. Senter Bor
6. Kunci Kepala Cekam
7. Kunci Pahat
8. Kunci Pas reng diameter 13mm
9. Allen key diameter 5mm
10.Kuas
11. Pengait Beram
12.Kacamata
13.Palu Lunak / Palu Karet
14.Gambar Kerja
15.Snei / Dies
16.Handle Snei / Dies
17.Pahat Bubut

•  Pahat Bubut Luar
• Pahat Bubut Dalam
•  Pahat Bubut Alur
•  Pahat Bubut Ulir

E.2 Material yang dibutuhkan :
1. Steel Rod (besi behel)

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Bubut alur adalah proses pembuatan celah melingkar pada  benda kerja seperti  
gambar di bawah :

Gambar bubut alur
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Langkah kerja 
• pasang pahat alur pada tool post , setting kesenteran pahat terhadap benda kerja 

(buat lebar pahat alur lebih kecil dari ukuran alur yang mau di buat)
• Pasang benda kerja yang mau di bubut alu seting kesenteran benda kerja 
• Hidupkan mesin bubut dan juga air pendingin (air coolant)
• Putar ke kanan eretan melintang perlahan untuk memulai pemakanan 
• Putar eretan membujur ke kanan dan ke kiri bergantian di saat mulai pemakanan 

(gunanya untuk memperkecil beban pemakanan 
• Lakukan langkah di atas sampai proses pembuatan alur selesai

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI  :  BUBUT LONJONG (EXCENTRIC TURNING)
KODE KOMPETENSI :  MN005

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat membubut benda kerja sesuai 
gambar dan ukuran yang diberikan dengan baik dan benar.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                        SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instruktur melakukan pengenalan nama-nama komponen Mesin beserta fungsinya 
dan setelah itu demo tentang cara pengukuran dan penggunaan komponen / mesin

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengamati suatu pekerjaan yang 
dilakukan oleh karyawan lain yang sudah memenuhi kualifikasi untuk melakukan 
pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur kerja pekerjaan yang diamati dan 
mencatat pertanyaan yang timbul selama observasi berlangsung).

− Diskusi : (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan hasil  observasi  dan membahas pertanyaan yang ada.  Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

− Praktek / Hands ON : (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil 
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Material yang dibutuhkan : 
1. Jangka sorong 
2. senter kepala lepas
3. chuck bor
4. kunci chuck bor
5. senter bor
6. kunci kepala cekam
7. kunci pahat
8. kunci pas reng dia 13mm
9. kunci-L dia 5 mm
10.kuas
11. pengait beram
12.kaca mata
13.palu lunak / palu karet
14.gambar kerja
15.snei / dies
16.handle snei/dies

E.2 Material yang dibutuhkan :
     1.  Steel Rod (besi behel)

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

 Bubut lonjong (excentric turning) adalah proses pembubutan yang titik centernya di 
jauhkan dari titik sumbu benda kerja seperti yang ada pada poros engkol.
Proses yang di lakukan dalam proses pembubutan lonjong (excentric turning):

1. pengikatan benda kerja menggunakan kepala cekam rahang empat 
2. pengikatan menggunakan dua center dan di bantu seperti bent tail / straight tail 

seperti gbr 
3. pengikatan menggunakan ganjal memakai kepala cekam rahang tiga
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Gambar posisi ganjal pencekaman rahang tiga

    Gambar poros eksentrik satu step                      Gambar eksentrik poros engkol

Untuk menghitung tinggi ganjal pengikatan pada rahang tiga dapat menggunakan 
rumus :

1. pengencangan luar

2. pengencangan dalam

Dimana , h = tinggi ganjal/mm
                e = eksentrisitas
                r = jari-jari pengencang benda kerja/mm
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Kepala cekam 

Rahang tiga

Benda kerja



Contoh pembahasan ketinggian ganjal

Dari gambar diatas di peroleh :
AN=r
MN=e
MA=MB=MC
Sekarang tariklah garis – NOL ┴
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI  :  BUBUT ULIR KANAN / RIGHT THREAD &
                                       ULIRKIRI /LEFT THREADED
KODE KOMPETENSI  : MN006

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat membubut benda kerja sesuai 
gambar dan ukuran yang diberikan dengan baik dan benar.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 2                      SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu  yang  diperlukan  untuk  peaksanaan  training  adalah  2  jam,  sudah  termasuk 
penyampaian materi, teori dan praktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instruktur melakukan pengenalan nama-nama komponen Mesin beserta fungsinya 
dan setelah itu demo tentang cara pengukuran dan penggunaan komponen / mesin

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengamati suatu pekerjaan yang 
dilakukan oleh karyawan lain yang sudah memenuhi kualifikasi untuk melakukan 
pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur kerja pekerjaan yang diamati dan 
mencatat pertanyaan yang timbul selama observasi berlangsung).

− Diskusi : (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan hasil  observasi  dan membahas pertanyaan yang ada.  Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

− Praktek / Hands ON: (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil 
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
    E.1 Peralatan yang dibutuhkan 

1. Jangka Sorong
2. Senter Kepala lepas
3. Chuck bor
4. Kunci Chuck Bor
5. Senter bor
6. Kunci Kepal cekam
7. Kunci pahat
8. Kunci pas reng dia 13mm
9. Kunci-L di 5mm

10. Kuas
11. Pengait beran
12. Kaca mata
13. Palu lunak / palu karet
14. Gambar kerja
15. Snei / Dies
16. Handle Snei / dies
17. Pahat Bubut

         Pahat bubut luar
         Pahat bubut dalam
         Pahat bubut alur 
         Pohat bubut ulir

E.2 Material yang dibutuhkan 
1. Steel road (besi behel)

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

1.  Proses  pembuatan  ulir  bisa  dilakukan  pada  mesin  bubut.  Pada  mesin  bubut 
konvensional (manual) .

Nama-nama bagian ulir segi tiga dapat dilihat pada Gambar  di bawah:
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Tabel.Dimensi ulir metric

Pada proses pembuatan ulir dengan menggunakan mesin bubut manual pertama-
tama yang  harus  diperhatikan adalah sudut  pahat.  Pada  Gambar  1.ditunjukkan 
bentuk pahat ulir metris dan alat untuk mengecek besarnya sudut tersebut (60°).  
Pahat ulir pada gambar tersebut adalah pahat ulir luar dan pahat ulir dalam. Selain 
pahat terbuat dari HSS pahat ulir yang berupa sisipan ada yang terbuat dari bahan 
karbida (Gambar 2.).

Gbr .1 dan 2.cara setting pahat ulir HSS / Carbida

Setelah  pahat  dipilih,  kemudian  dilakukan  setting  posisi  pahat  terhadap  benda 
kerja.  Setting  ini  dilakukan  terutama untuk  mengecek  posisi  ujung  pahat  bubut 
terhadap sumbu.

Gbr. Setting pahat bubut untuk proses pembuatan ulir luar

Setelah itu dicek posisi pahat terhadap permukaan benda kerja, supaya diperoleh 
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sudut ulir yang simetris terhadap sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu benda 
kerja (Gambar di atas).
Parameter  pemesinan  untuk  proses  bubut  ulir  berbeda  dengan  bubut  rata.  Hal 
tersebut terjadi karena pada proses pembuatan ulir harga gerak makan (f ) adalah 
kisar (pitch) ulir tersebut, sehingga putaran spindel tidak terlalu tinggi (secara kasar 
sekitar setengah dari putaran spindel untuk proses bubut rata).
Perbandingan harga kecepatan potong untuk proses bubut rata (stright turning) dan 
proses bubut ulit (threading) dapat dilihat pada Tabel di bawah:

Tabel.Kecepatan Potong Proses Bubut Rata dan Proses Bubut Ulir untuk Pahat HSS

MATERIAL
STRAIGHT TURNING SPEED TREADING SPEED
FEET PER 
MINUTE

METERS PER 
MINUTE

FEET PER 
MINUTE

METERS PER 
MINUTE

LOW CARBON 
STEEL

80-100 24,4-30,5 35-40 10.7-12,2

MEDIUM 
CARBON 
STEEL

60-80 18,3-24,4 25-30 4,6-6,1

HIGHT 
CARBON 
STEEL

35-40 10,7-12,2 15-20 4,6-6,1

STAINLESS 
STEEL

40-50 12,2-18,3 15-20 4,6-6,1

ALUMINIUM 
AND IS ALLOYS

200-300 61,0-91,4 50-60 15,2-18,3

ORDINARY 
BRASS AND 
BRONZE

100-200 30,5-61,0 40-50 12,2-15,2

HIGHT TENSILE 
BRONZE

40-60 12,2-18,3 20-25 6,1-7,6

CAST IRON 50-80 15,20-24,4 20-25 6,1-7,6

COPPER 80-80 18,3-24,4 20-25 6,1-7,6

2. Langkah Penyayatan Ulir

Gambar .2.1 Eretan atas diatur menyudut terhadap sumbu tegak lurus benda kerja dan arah pemakanan  
pahat bubut
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Supaya dihasilkan ulir yang halus permukaannya perlu dihindari kedalaman potong 
yang relatif besar. Walaupun kedalaman ulir kecil (misalnya untuk ulir M10 × 1,5, dalamnya 
ulir  0,934  mm),  proses  penyayatan  tidak  dilakukan  sekali  potong,  biasanya  dilakukan 
penyayatan  antara  5  sampai  10  kali  penyayatan  ditambah  sekitar  3  kali  penyayatan 
kosong (penyayatan pada diameter terdalam).

Hal tersebut karena pahat ulir melakukan penyayatan berbentuk V. Agar diperoleh 
hasil  yang  presisi  dengan  proses  yang  tidak  membahayakan  operator  mesin,  maka 
sebaiknya pahat hanya menyayat pada satu sisi saja (sisi potong pahat sebelah kiri untuk 
ulir kanan, atau sisi potong pahat sebelah kanan untuk ulir kiri). Proses tersebut dilakukan 
dengan cara memiringkan eretan atas dengan sudut 29° (Gambar 2.1) untuk ulir metris. 

Untuk ulir acme dan ulir cacing dengan sudut 29°, eretan atas dimiringkan 14,5°. 
Proses penambahan kedalaman potong (dept of cut) dilakukan oleh eretan atas. Langkah-
langkah proses bubut ulir  dengan menggunakan mesin konvensional dilakukan dengan 
cara-cara berikut:

1. Memajukan pahat pada diameter luar ulir.
2. Tentukan posisi ukur pada handle ukuran eretan atas menjadi 0 mm.
3. Tarik  pahat  ke  luar  benda  kerja,  sehingga  pahat  di  luar  benda  kerja  dengan  

arak bebas sekitar 10 mm di sebelah kanan benda kerja.
4. Atur pengatur kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut, geser handle 

gerakan eretan bawah untuk pembuatan ulir.
5. Masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm.
6. Putar spindel mesin (kecepatan potong mengacu tabel 6.8) sampai panjang ulir  

yang dibuat terdapat goresan pahat, kemudian hentikan mesin dan tarik pahat  
keluar.

7. Periksa  kisar  ulir  mesin  (Gambar  2.1)  dengan  menggunakan  mal  ulir  (pitch  
gauge). Apabila sudah sesuai maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau    
kisar belum sesuai periksa posisi handle pengatur kisar pada mesin bubut.

8. Gerakkan  pahat  mundur  dengan  cara  memutar  spindel  dengan  arah  terbalik,  
hentikan  setelah  posisi  pahat  di  depan  benda  kerja  (gerakan  seperti  gerakan  
pahat untuk membuat poros lurus.

9. Majukan pahat untuk kedalaman potong berikutnya dengan memajukan eretan  
atas. 

10. Langkah dilanjutkan seperti No. 7 sampai kedalaman ulir maksimal tercapai.

Gambar 6.33 Pengecekan kisar ulir dengan  mal ulir (pitch gauge)

11. Pada kedalaman ulir maksimal, proses penyayatan perlu dilakukan berulang-
ulang.

12. Setelah selesai proses pembuatan ulir, hasil yang diperoleh dicek ukurannya 
(diameter mayor, kisar, diameter minor, dan sudut ulir) dan beritahukan hasilnnya 
pada instruktur. 
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  BUBUT ULIR PIPA (TAPER THREADED)
KODE KOMPETENSI :  MN007

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat membubut benda kerja sesuai 
gambar dan ukuran yang diberikan dengan baik dan benar.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1                        SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instruktur melakukan pengenalan nama-nama komponen Mesin beserta fungsinya 
dan setela itu demo tentang cara pengukuran dan penggunaan komponen / mesin

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengamati suatu pekerjaan yang 
dilakukan oleh karyawan lain yang sudah memenuhi kualifikasi untuk melakukan 
pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur kerja pekerjaan yang diamati dan 
mencatat pertanyaan yang timbul selama observasi berlangsung).

− Diskusi : (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan hasil  observasi  dan membahas pertanyaan yang ada.  Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil 
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E.1. Peralatan yang dibutuhkan :
1. Jangka sorong 
2. senter kepala lepas
3. chuck bor
4. kunci chuck bor
5. senter bor
6. kunci kepala cekam
7. kunci pahat
8. kunci pas reng dia 13mm
9. kunci-L dia 5 mm
10. kuas
11. Pengait beram  
12.  Kaca mata
13.  Palu lunak / palu karet
14.  Gambar kerja
15.  Snei / dies
16.  Handle snei / dies
17.  Pahat bubut
       Pahat bubut luar
       Pahat bubut dalam
       Pahat bubut alur

                  Pahat  bubut Ulir

E.2 Material yang dibutuhkan 
1. Steel rod (besi behel)

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
     Ulir pipa atau withworth yang mempunyai sudut 55 °. dan sudut lancip 1-1/2° /
1°47menit , yang biasa digunakan untuk saluran / sambungan air, jalur udara dan jalur 
pipa gas uap.  

Jenis ulir pipa standar :
Standar Inggris

1. BSP (British standard pipe)
Ulir ini biasa di gunakan untuk ulir dalam(internal) 

2. BSPT(British standard pipe taper)
    Ulir ini sering di gunakan untuk ulir luar (external) 

Standar Amerika
1. NPT (National pipe taper)
     Ulir ini biasa di gunakan untuk ulir dalam(internal) 
2. NPS (National pipe staight)
    Ulir ini sering di gunakan untuk ulir luar (external) 

      Proses pembuatan ulir pipa pada mesin bubut, pembentukan sudutnya agak lambat 
yang  di  atur  oleh  eretan  membujur  secara  manual  dengan  memutar  pelan  eretan 
membujur keluar /mundur sesuai sudut atau gigi pada ulir yang di buat sampai sudut gigi  
ulirnya sama.
Sudut lancip pada ulir pipa di pakai supaya pada sambungan kedap udara oleh karena itu  
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ulir pipa mempunyai sudut (taper) 1 derajat 47 menit ke  sumbu pipa.
Diameter ulir pipa biasa di hitung lebih besar dari diameter luar pipa (diameter ulir yang  
diameter  dalamnya  bisa  di  masuki  diameter  luar  pipa).  Untuk  mengukur  atau  nama 
diameter pipa biasanya yang di ukur dari diameter dalam pipa .

Table untuk referensi ulir pipa
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >=case.These 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI           :BUBUT ULIR GANDA(DAUBLE THREADED)
KODE KOMPETENSI          :MN008

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat membubut benda kerja sesuai 

gambar dan ukuran yang diberikan dengan baik dan benar.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                        SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 
− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)

Instruktur melakukan pengenalan nama-nama komponen Mesin beserta fungsinya  
dan setelah itu demo tentang cara pengukuran dan penggunaan komponen  /  
mesin

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengamati  suatu  pekerjaan  
yang dilakukan  oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  untuk  
melakukan pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur kerja pekerjaan 
yang diamati dan mencatat pertanyaan yang timbul selama observasi  
berlangsung).

− Diskusi : (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan hasil observasi dan membahas pertanyaan yang ada. Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

 
− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)

Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil  
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E.1. Peralatan yang dibutuhkan :
1. Jangka sorong 
2. senter kepala lepas
3. chuck bor
4. kunci chuck bor
5. senter bor
6. kunci kepala cekam
7. kunci pahat
8. kunci pas reng dia 13mm
9. kunci-L dia 5 mm
10. kuas
11. Pengait beram  
12.  Kaca mata
13.  Palu lunak / palu karet
14.  Gambar kerja
15.  Snei / dies
16.  Handle snei / dies
17.  Pahat bubut
       Pahat bubut luar
       Pahat bubut dalam
       Pahat bubut alur
       Pahat bubut ulir

    E.2 Material yang dibutuhkan :
1.Besi behel (steel rod)

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Ulir  ganda adalah  ulir  yang di  buat  lebih  dari  satu  awalan (dua awalan)  dalam satu 
poros /shaft
Cara membuat ulir ganda :

1. Menggunakan kepala pembagi ulir sepeti gambar di bawah
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2. Pembuatan ulir di mulai dari angka 1 sampai ulir pertama selesai 
3. Lanjutkan pembuatan ulir kedua dan di mulai dari angka 2 sampai selesai
4. finishing hasil pembuatan ulir menggunakan kikir atau ampelas

Gambar . Kepala pembagi ulir
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : 

• BUBUT KOMBINASI (COMBINATION TURNING) MN 009
• FRAIS KOMBINASI (COMBINATION MILLING) MN 015

KODE KOMPETENSI : MN 009 & MN 015

A. SASARAN

 Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat membubut benda kerja sesuai 
gambar dan ukuran yang diberikan dengan baik dan benar.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 Teknisi 1 SMK Jurusan Mesin Produksi

C. WAKTU :

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN

− Demonstrasi : (Waktu : 1 jam)
 Instruktur mendemonstrasikan cara kerja yang benar melalui gambar yang 

ada pada modul  sesuai sop

− Praktek (1 jam):
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instruktur untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

MODUL MACHINING



E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E1. Peralatan yang dibutuhkan :

1. Jangka sorong 
2. senter kepala lepas
3. chuck bor
4. kunci chuck bor
5. senter bor
6. kunci kepala cekam
7. kunci pahat
8. kunci pas ring dia 13mm
9. pahat bubut rata
10. pahat bubut alur
11. pahat bubut ulir
12. kunci-L dia. 5 mm
13. kuas
14. pengait beram
15. kaca mata
16. palu lunak / palu karet
17. gambar kerja
18. reamer dia. 8Mm
19. end mill dia. 5Mm
20. kikir 4”
21. ragum hidraulik (hydroulic vice)
22. handle dan adapter handle ragum
23. parallel block
24. V-block
25. collet wrench (kunci kolet)

E.2 Material yang dibutuhkan 
1. Besi behel (steel rod AISI 4140)x 70mm

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
1. Baca dan memahami gambar kerja yang di berikan instruktur.
2. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, dan memotong benda kerja 

yang akan dikerjakan.
3. Bubut  permukaan/facing  sampai  rata  dan  halus,  kemudian  bubut 

diameternya sampai  ⊘25 mm dan panjangnya 30 mm dan permukaannya 
halus.

4. Bubut  diameter   36  mm dan pnjangnya  5  mm sampai  rata  dan halus, 
kemudain buat lubang centre dengan menggunakan centre drill lalu bor  Ø 
6mm sampai kedalaman 20 mm lalu bor  Ø 7.8 mm sampai kedalaman 20 
mm setelah itu reamer Ø 8 mm sampai kedalaman 20 mm juga.

5. Lepas benda kerja  dari  chuck mesin bubut,  kemudian balik  benda kerja. 
Centrekan  benda  kerja  sampai  tidak  baling  lagi  atau  sampai  minimal 
kebalingannya.

6. Bubut permukaan/facing sampai sesuai dengan ukuran (panjang total benda 
kerja 80 mm) dan bubut sampai Ø15.8 mm panjang 25 mm.

7. Kemudian bubut alur Ø12 mm lebar alur 5 mm (lihat pada gambar kerja).
8. Setting posisi eretan atas sesuai derajat yang di inginkan.
9. Bubut tirus sesuai derajat yang di inginkan dan panjangnya 20 mm.
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10. Setelah  bubut  tirus  selesai  setting  kembali  eretan  atas  pada  posisi  nol 
derajat(0°).

11. Kemudian setting gear(roda gigi) mesin bubut sesuai dengan tabel ulir yang 
di  inginkan  pada  mesin  bubut,  setelah  gear  sesuai  dengan  tabel  setting 
pahat ulir sampai senter.

12. Bubut ulir sampai selesai sesuai dengan ukuran yang di inginkan, kemudian 
finising ulir dengan menggunakan sney yang sesuai dengan ulir yang sudah 
di bubut. (instruktur akan mendemonstrasikan cara membuat ulir yang benar 
pada benda kerja contoh/sample)

13. Setelah proses pembubutan lanjutkan ke proses pemillingan.
14. Ikat  benda  kerja  pada  ragum  sampai  benar-benar  kencang  dan  tidak 

terlepas pada saat proses pemillingan berlangsung.
15. Senterkan endmill pada benda kerja dengan menggunakan edgefinder.
16. Pasang endmill  dia.5mm pada kollet,  lalu mulai  langgkah pertama milling 

benda kerja. Milling benda kerja dengan tebal pemakanan 0.5mm, sampai 
pajangnya  25mm  (putar  handle  eretan  dengan  perlahan,  jangan  terlalu 
cepat).  Lanjutkan  pemakanan  benda  kerja  sampai  pada  ukuran  yang 
diinginkan.

17. Setelah selesai  benda kerja  di  milling lepas benda kerja  dari  ragum lalu 
finishing sisi-sisi yang tajam benda kerja bekas proses pemillingan.

F. KRITERIA KELULUSAN

1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Soal-soal test teori

H. SOAL-SOAL TEST TEORI:

1. Sebutkan langkah-langkah kerja dalam proses reamer (reamering)?
2. Berapa kecepatan putaran spindle (chuck) dan kecepatan penyatan(pemakanan), 

apabila benda kerja diameternya 40mm?
3. Gambarkan sudut pahat bubut(square tool bit) rata, alur/potong, dalam, dan ulir?
4. Sebutkan rumus mencari sudut ketirusan dan kecepatan putaran?
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GAMBAR KERJA

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : KNURLING
KODE KOMPETENSI : MN010

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi di harapkan dapat melakukan proses    knurling 

dengan benar sesuai standart operation Procedure / SOP)

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3 SMK MESIN PRODUCTION

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instruktur melakukan pengenalan nama-nama komponen Mesin beserta fungsinya  
dan setelah itu demo tentang cara pengukuran dan penggunaan komponen 
/ mesin.

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)

Memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengamati  suatu  pekerjaan  
yang  dilakukan  oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  untuk  
melakukan pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur kerja pekerjaan yang 
diamati dan mencatat pertanyaan yang timbul selama observasi berlangsung).

− Diskusi : (Waktu : 0.5 jam)
 Mendiskusikan  hasil  pengamatan/observasi  dilapangan  dan  mengajukan  

pertanyaan kepada instruktur jika ada hal yang tidak dipahami.

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil  
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang digunakan :
1. Jangka Sororng
2. Senter kepala lepas
3. Chuck bor
4. Kunci chuck bor
5. Senter bor
6. Kunci kepala cekam
7. Kunci pahat
8. Kunci pas reng φ 13mm
9. Kunci L φ 5mm
10.Kuas
11. Pengait beram
12.Kaca mata
13.Palu lunak/ palu karet
14.Gambar kerja 
15.Pahat bubut luar
16.Knurling tool

E.2 Material yang di butuhkan :
1. Rod

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure)
 Perencanaan Proses Membubut/Membuat Kartel

Kartel  (knurling)  adalah  proses  membuat  injakan  ke  permukaan  benda  kerja 
berbentuk  berlian  (diamond)  atau  garis  lurus  beraturan  dengan  tujuan  memperbaiki 
penampilan atau memudahkan dalam pemegangan (lihat pada gambar). Bentuk injakan 
kartel (Gambar dibawah) ada berbagai ukuran yaitu kasar (14 pitch), medium (21 pitch), 
dan halus (33 pitch).

Gambar 6.41 Proses pembuatan kartel bentuk lurus, berlian,
dan alat pahat kartel
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Gambar 6.42 Bentuk dan kisar injakan kartel

pembuatan injakan kartel dimulai dengan mengidentifikasi lokasi dan panjang
bagian yang akan dikartel, kemudian mengatur mesin untuk proses kartel. Putaran
spindel diatur pada kecepatan rendah (antara 60-80 rpm) dan gerak makan medium
(sebaiknya 0,2 sampai 0,4 mm per putaran spindel). Pahat kartel harus dipasang
pada tempat pahat dengan sumbu dari kepalanya setinggi sumbu mesin bubut,
dan permukaannya paralel dengan permukaan benda kerja. Harus dijaga bahwa rol
pahat kartel dapat bergerak bebas dan pada kondisi pemotongan yang bagus,
kemudian pada roda pahat yang kontak dengan benda kerja harus diberi pelumas.
Agar supaya tekanan awal pada pahat kartel menjadi kecil, sebaiknya ujung
benda kerja dibuat pinggul (chamfer), lihat Gambar 6.44 dan kontak awal untuk
penyetelan hanya setengah dari lebar pahat kartel. Dengan cara demikian awal
penyayatan menjadi lembut. Kemudian pahat ditarik mundur dan dibawa ke luar
benda kerja.

Gambar 6.43 Benda kerja dibuat menyudut pada ujungnya
agar tekanan pada pahat kartel menjadi kecil dan

penyayatannya lembut

MODUL MACHINING



Setelah semua diatur, maka spindel mesin bubut kemudian diputar, dan pahat
kartel didekatkan ke benda kerja menyentuh benda sekitar 2 mm, kemudian gerak
makan dijalankan otomatis. Setelah benda kerja berputar beberapa kali (misalnya
20 kali), kemudian mesin bubut dihentikan. Hasil proses kartel dicek apakah hasilnya
bagus atau ada bekas injakan yang ganda (Gambar 6.45). Apabila hasilnya sudah
bagus, maka mesin dijalankan lagi. Apabila hasilnya masih ada bekas injakan ganda,
maka sebaiknya benda kerja dibubut rata lagi, kemudian diatur untuk membuat
kartel lagi. Selama proses penyayatan kartel, gerak makan pahat tidak boleh
dihentikan jika spindel masih berputar, karena di permukaan benda kerja akan muncul
ring/cincin (Gambar 6.45c). Apabila ingin menghentikan proses, misalnya untuk
memeriksa hasil, maka mesin dihentikan dengan menginjak rem.

Gambar 6.44 (a) Injakan kartel yang benar, (b) injakan kartel ganda (salah), dan
(c) cincin yang ada pada benda kerja karena berhentinya gerakan pahat kartel sementara

benda kerja tetap berputar
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : FRAIS MUKA (FACE MILLING)                            
KODE KOMPETENSI : MN 011

A. SASARAN

Setelah  mengikuti  training  teknisi  di  harapkan  dapat  melakukan  proses  
frais/milling) dengan benar sesuai standart operation Procedure / SOP)

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                    SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU  

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instrukture mendemonstasikan cara kerja yang benar melalui gambar-gambar yang 
ada pada modul

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengamati  suatu  pekerjaan 
yang dilakukan oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  untuk 
melakukan pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur kerja pekerjaan yang 
diamati dan mencatat pertanyaan yang timbul selama observasi berlangsung).

− Diskusi (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan hasil  observasi  dan membahas pertanyaan yang ada.  Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

 
− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)

Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  telah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai

Catatan :
Jika pelatihan akan di  lakukan denagan ojt  maka proses-proses di  atas akan di 

lakukan selama ojt berlangsung yang di bimbing oleh instrukture selama waktu tertentu 
.hasil monitoring di catat dalam dokumen 



E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E1. Peralatan yang di butuhkan :
   1. Klem block &step block
   2. Clamping studs /bolt nut
   3. Kunci pas ring dia 17 mm &19 mm
   4. Hydraulic machine vice/ ragum
   5. Pararel block
   6. V-block

              7. Magnetic dial indikator
   8. Touch point sensor /edge finder
   9. Wrech for collet
  10. End mill dia 8mm
  11. face milling cutter
  12. Palu lunak/ karet

E.2 Material yang dibutuhkan 
1. Flate sheet tebal 16mm x 110 x 210 mm

E.3 Langkah kerja Frais muka/face milling) 

1. Membaca gambar kerja/job intruction mesin frais /  milling) tanyakan pada 
instrukture bila tidak paham

Gambar E.3.1.1 Milling Machine (Makino)
Type  :  KVJP – 55  ,  Serial No. H  93s – 26608

Handle arbor

Head arbor

Handle eretan

Handle
 up / down

Bed/table

Stoper end mills

Handle start Handle
kecepatan  A

Rotry table

Handle
kecepatan  B

Pengunci 
handle arbor



Gambar E.3.1.2 Tiga klasifikasi proses frais : (a) Frais periperal (slab milling),
(b) frais muka (face milling), dan (c) frais jari (end milling)

Pada frais muka,  pisau dipasang pada spindel  yang memiliki  sumbu putar 
tegak  lurus  terhadap  permukaan  benda  kerja.  Permukaan  hasil  proses  frais 
dihasilkan dari hasil penyayatan oleh ujung dan selubung pisau.

2. Melukis/menggambar  material  yang  akan  dimiling  sesuai  dengan  
gambar kerja

3. Pasang face milling cutter pada collet dan arbor lalu dikunci dengan
menggunakan kunci collet/ Wrech for collet diputar searah jarum jam

4. Pasang Hydraulic machine vice/ ragum pada bed dan setting kesikuannya 
menggunakan magnetic dial indikator,  dalam penyetingan ragumnya 

bisa  di  pukul  ke  kana  /  kekiri  menggunakan  palu  lunak  /karet  pastikan 
kesikuannya  pada  instrukture  kalau  sudah  benar  kencangkan  baut 
penguncinya

5.  Benda  kerja  kita  letakan  pada  klem  ragum  dengan  posisi  disesuaikan 
dengan bentuk dan ukuran material yang pas pada klem ragum serta di alas 
dengan pararel block yang sesuai dengan ketinggian benda kerja yang mau 
di milling.
Putar pengunci ragum dan pastikan material sudah terkunci kuat.

6. Setting  jarak  atau  tinggi  rendahnya  Head  Arbor  end  mills  dengan  benda 



kerja, serta Setting stopper end mills sesuai dengan kedalaman pemakanan 
dengan  memutar  nut  (naik/turun)  lalu  kencangkan  pengunci  handle 
arbornya.

7. Setting putaran yang akan digunakan, dengan  memindahkan belting sesuai 
tabel yang ada  pada bodi atas mesin dan untuk putaran tinggi atau rendah 
denagan  memindahkan  handle  ke  posisi  hight(+)  dan  low(-)yang  ada  di 
bagian kanan atas

8. Setelah  dipastikan  point  1-7  sudah  kita  kerjakan,  maka  mesin  dapat 
dihidupkan dengan memutar handle start ke posisi “On”

9. Putar handle eretan bed pada samping kanan dan kiri untuk arah kekanan 
atau  kekiri  dan  handle  eretan  depan  untuk  maju  atau  mundur  guna 
memposisikan end mills pada material yang akan kita proses.

10.Putar  handel  up/down  kekanan  0.5-1mm  untuk  menambah  kedalaman 
pemakanan sesuai ukuran benda kerja

11. Matikan  mesin  lalu  lepas  benda  kerja  ,ulangi  proses  No.5  namun 
pemasangan  bagian yang sudah di milling di bawah.

            

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager



UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : FRAIS ALUR PADA FLAT & AS                       
KODE KOMPETENSI : MN 012

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi di harapkan dapat melakukan proses frais/ milling 

dengan benar sesuai Standard Operation Procedure / SOP

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                    SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU  
Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instrukture mendemonstasikan cara kerja yang benar melalui gambar-gambar yang 
ada pada modul

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengamati  suatu  pekerjaan  
yang  dilakukan  oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  untuk  
melakukan  pekerjaan  tersebut.  Karyawan  mencatat  prosedur  kerja  pekerjaan  
yang  diamati  dan  mencatat  pertanyaan  yang  timbul  selama  observasi  
berlangsung).

− Diskusi (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan hasil observasi dan membahas pertanyaan yang ada Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

− Praktek / Hands ON (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  telah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai

Catatan :
Jika pelatihan akan di lakukan dengan OJT maka proses-proses di atas akan di 

lakukan selama OJT berlangsung yang di bimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring di catat dalam dokumen. 
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E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E1. Peralatan yang dibutuhkan :
   1. Klem block &step block
   2. Clamping studs /bolt nut
   3. Kunci pas ring dia 17 mm &19 mm
   4. Hydraulic machine vice/ ragum
   5. Pararel block
   6. V-block

              7. Magnetic dial indikator
   8. Touch point sensor /edge finder
   9. Wrech for collet
  10. End mill dia 8mm
  11. face milling cutter
  12. Palu lunak/ karet

E.2 Material yang dibutuhkan :
1. Flate sheet tebal 16mm x 110 x 210 mm
2. Steel rod /shaft

E.3 Langkah kerja Frais muka/face milling :
1. Membaca gambar kerja/  job intruction mesin frais / milling) tanyakan pada 

instrukture bila tidak paham

Gambar E.3.1.1 Milling Machine (Makino)
Type  :  KVJP – 55  ,  Serial No. H  93s – 26608
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Gambar E.3.1.2 Tiga klasifikasi proses frais : (a) Frais periperal (slab milling),
(b) frais muka (face milling), dan (c) frais jari (end milling)

Pada  frais  muka,  pisau  dipasang  pada  spindel  yang  memiliki  sumbu  
putar  tegak  lurus  terhadap  permukaan  benda  kerja.  Permukaan  hasil  
proses  frais  dihasilkan  dari  hasil  penyayatan  oleh  ujung  dan  selubung  
pisau

2. Melukis/menggambar material  yang akan dimilling sesuai  dengan gambar 
kerja

3. Pasang  face  milling  cutter pada  collet  dan  arbor  lalu  dikunci  dengan 
menggunakan kunci collet/ Wrech for collet diputar searah jarum jam.

4. Pasang  Hydraulic machine vice/ ragum pada bed dan setting kesikuannya 
menggunakan magnetic dial indikator, dalam penytingan ragumnya bisa di 
pukul ke kana / kekiri menggunakan palu lunak /karet pastikan kesikuannya 
pada instrukture kalau sudah benar kencangkan baut penguncinya

5. Benda  kerja  kita  letakan  pada  klem  ragum  dengan  posisi  disesuaikan 
dengan bentuk dan ukuran material yang pas pada klem ragum serta di alas 
dengan pararel block yang sesuai dengan ketinggian benda kerja yang mau 
di milling.
 Putar pengunci ragum dan pastikan material sudah terkunci kuat.

a)                               b)                                 c)

Gbr a-b.cara pengekleman Gbr c.Edge finder, digunakan untuk mencari posisi pojok benda kerja
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6. Setting  jarak  atau  tinggi  rendahnya  Head Arbor  end mills  dengan benda 
kerja, serta setting stopper end mills sesuai dengan kedalaman pemakanan 
dengan  memutar  nut  (naik/turun)  lalu  kencangkan  pengunci  handle 
arbornya.

7. Setting putaran yang akan digunakan, dengan  memindahkan belting sesuai 
tabel yang ada  pada bodi atas mesin dan untuk putaran tinggi atau rendah 
denagan memindahkan handle ke posisi hight (+) dan low (-) yang ada di 
bagian kanan atas

8. Setelah  dipastikan  point  1-7  sudah  kita  kerjakan,  maka  mesin  dapat 
dihidupkan dengan memutar handle start ke posisi “On”

9. Putar handle eretan bed pada samping kanan dan kiri untuk arah kekanan 
atau  kekiri  dan  handle  eretan  depan  untuk  maju  atau  mundur  guna 
memposisikan end mills pada material yang akan kita proses.

10.Putar  handel  up/down  kekanan  0.5-1mm  untuk  menambah  kedalaman 
pemakanan sesuai ukuran benda kerja

11. Matikan  mesin  lalu  lepas  benda  kerja  ,ulangi  proses  No.5  namun 
pemasangan  bagian yang sudah di milling di bawah.

F. KRITERIA KELULUSAN :
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG :
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                 
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager

MODUL MACHINING



UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : FRAIS SELUBUNG (SLAB MILLING)
KODE KOMPETENSI : MN013

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi di harapkan dapat melakukan proses 
frais/milling dengan benar sesuai standart operation Procedure / SOP)

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 2                    SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU  :
Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instrukture mendemonstasikan cara kerja yang benar melalui gambar-gambar yang 
ada pada modul

− Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengamati  suatu  pekerjaan  
yang  dilakukan  oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  untuk  
melakukan  pekerjaan  tersebut.  Karyawan  mencatat  prosedur  kerja  pekerjaan  
yang  diamati  dan  mencatat  pertanyaan  yang  timbul  selama  observasi  
berlangsung).

− Diskusi (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan hasil observasi dan membahas pertanyaan yang ada. Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  telah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai

Catatan :
Jika pelatihan akan di lakukan denagan ojt maka proses-proses di atas akan di 

lakukan selama ojt berlangsung yang di bimbing oleh instrukture selama waktu 
terntentu .hasil monitoring di catat dalam dokumen 



E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E1. Peralatan yang dibutuhkan :
   1. Klem block &step block
   2. Clamping studs /bolt nut
   3. Kunci pas ring dia 17 mm &19 mm
   4. Hydraulic machine vice/ ragum
   5. Pararel block
   6. V-block

              7. Magnetic dial indikator
   8. Touch point sensor /edge finder
   9. Wrech for collet
  10. End mill dia 8mm
  11. face milling cutter
  12. Palu lunak/ karet

E.2 Material yang dibutuhkan : 
1. Flate sheet tebal 16mm x 110 x 210 mm

E.3 Langkah kerja Frais muka/face milling) :
1. Membaca gambar kerja/job intruction mesin frais /  milling) tanyakan pada 

instrukture bila tidak paham

Gambar E.3.1.1 Milling Machine (Makino)
Type  :  KVJP – 55  ,  Serial No. H  93s – 26608

Handle arbor

Head arbor

Handle eretan

Handle
 up / down

Bed/table

Stoper end mills

Handle start Handle
kecepatan  A

Rotry table

Handle
kecepatan  B

Pengunci 
handle arbor



Gambar E.3.1.2 Tiga klasifikasi proses frais : (a) Frais periperal (slab milling),
(b) frais muka (face milling), dan (c) frais jari (end milling)

Proses  frais  ini  disebut  juga  slab  milling,  permukaan  yang  difrais  
dihasilkan oleh gigi pisau yang terletak pada permukaan luar badan alat 

potongnya. Sumbu dari putaran pisau biasanya pada bidang yang sejajar 
dengan permukaan benda kerja yang disayat
2. Melukis/menggambar material  yang akan dimilling sesuai  dengan gambar 

kerja
3. Pasang  face  milling  cutter  pada  collet  dan  arbor  lalu  dikunci  dengan 

menggunakan kunci collet/ Wrech for collet diputar searah jarum jam.
4. Pasang Hydraulic machine vice/ ragum pada bed dan setting kesikuannya 

menggunakan magnetic dial indikator, dalam penytingan ragumnya bisa di 
pukul ke kana / kekiri menggunakan palu lunak /karet pastikan kesikuannya 
pada instrukture kalau sudah benar kencangkan baut penguncinya

5.  Benda  kerja  kita  letakan  pada  klem  ragum  dengan  posisi  disesuaikan 
dengan bentuk dan ukuran material yang pas pada klem ragum serta di alas 
dengan pararel block yang sesuai dengan ketinggian benda kerja yang mau 
di milling.

Putar pengunci ragum dan pastikan material sudah terkunci kuat.



           
6. Setting  jarak  atau  tinggi  rendahnya  Head  Arbor  end  mills  dengan  benda 

kerja, serta Setting stopper end mills sesuai dengan kedalaman pemakanan 
dengan  memutar  nut  (naik/turun)  lalu  kencangkan  pengunci  handle 
arbornya.

7. Setting putaran yang akan digunakan, dengan  memindahkan belting sesuai 
tabel yang ada  pada bodi atas mesin dan untuk putaran tinggi atau rendah 
denagan  memindahkan  handle  ke  posisi  hight(+)  dan  low(-)yang  ada  di 
bagian kanan atas

8. Setelah  dipastikan  point  1-7  sudah  kita  kerjakan,  maka  mesin  dapat 
dihidupkan dengan memutar handle start ke posisi “On”

9. Putar handle eretan bed pada samping kanan dan kiri untuk arah kekanan 
atau  kekiri  dan  handle  eretan  depan  untuk  maju  atau  mundur  guna 
memposisikan end mills pada material yang akan kita proses.

10.Putar  handel  up/down  kekanan  0.5-1mm  untuk  menambah  kedalaman 
pemakanan sesuai ukuran benda kerja

11. Matikan  mesin  lalu  lepas  benda  kerja  ,ulangi  proses  No.5  namun 
pemasangan  bagian yang sudah di milling di bawah.

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager



UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : FRAIS BENTUK (FORMING MILLING)

KODE KOMPETENSI : MN014

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi di harapkan dapat melakukan proses 
frais/milling) dengan benar sesuai standart operation Procedure / SOP)

B. LEVEL PEKERJAAN
 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                     SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU  :

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan praktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 1 jam)
Instrukture mendemonstasikan cara kerja yang benar melalui gambar-gambar yang 
ada pada modul

 
− Praktek / Hands ON: (Waktu : 1 jam)

Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  telah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai

Catatan :

Jika pelatihan akan di  lakukan denagan ojt  maka proses-proses di  atas akan di 
lakukan  selama  ojt  berlangsung  yang  di  bimbing  oleh  instrukture  selama  waktu 
terntentu .hasil monitoring di catat dalam dokumen 

MODUL MACHINING



E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E.2. Peralatan yang dipergunakan :

1. Kunci kombinasi φ 17 mm
2. Kunci kombinasi φ 19 mm
3. Kunci kombinasi φ 22 mm
4. Kunci kombinasi φ 24 mm
5. Edge finder (touch point sensor)
6. Vernier caliper
7. Ragum
8. Rotary table
9. Bolt (klem)
10.Step klem
11. Block Klem
12.Kunci chuck 
13.Magnetic base dial indicator 
14.End mill (sesuai keperluan)

E.2. Material yang diperlukan :
1. Mill steel

E.1. LANGKAH KERJA FRAIS BENTUK (FORMING MILLING)

Frais bentuk adalah proses pembentukan benda menggunakan mesin frais /milling 
seperti :

– milling radius ,membuat bentuk hexagonal,lonjong,milling alur melingkar
Contoh langka kerja frais bentuk

1. Membaca gambar kerja/job intruction mesin frais /  milling) tanyakan pada 
instrukture bila tidak paham

2. Gambar benda kerja (bila benda kerja di haruskan di gambar)
3. Pasang  hydraulic  machine  vice  /  rotary  table  untuk  rotary  table  bisa  di 

pasang vertikal dan horizontal
4. Setting kesikuan  hydraulic machine vice / rotary table pada bed mesin frais
5. Pasang benda kerja pada rotary table
6. Setting benda kerja menggunakan touch poin  sensor untuk mendapatkan 

titik senter 
7. Pasang end mill yang di perlukan
8. Atur kecepatan putaran end mill
9. Atur kedalaman pemakanan sesuai gambar kerja
10.Putar handle rotary table atau handle eretan sesuai bentuk /gambar pada 

gambar kerja
11. lakukan langkah di atas sampai proses milling bentuk selesai.

MODUL MACHINING



Gambar E.3.1.1 Milling Machine (Makino)

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager

MODUL MACHINING

Handle arbor

Head arbor

Handle eretan

Handle
 up / down

Bed/table

Stoper end mills

Handle start

Handle
kecepatan  A

Rotry table

Handle
kecepatan  B

Pengunci 
handle arbor

Handle 
Rotary  table



UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  KOMBINASI FRAIS
KODE KOMPETENSI :  MN015

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan baik bagaimana 
prisip kerja frais dan dapat melakukan dengan baik sesuai gambar dan ukuran / Standart 
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                       SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (0.5 jam)
Demontrasi dilakukan menggunakan gambar

− Diskusi : (0.5 jam)
 Mendiskusikan  masalah  /cara  cara  dalam  proses  pengerjaan  yang  belum  

mengerti.

− Praktek / Hands ON: (0.5 jam) 
Di praktekkan berdasarkan sequance/ job dalam produksi yang berhubungan.

Catatan :

Jika proses pelatihan akan dilakukan dengan OJT maka proses-proses diatas akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang di butuhkan :
1. Kunci kombinasi φ 17 mm
2. Kunci kombinasi φ 19 mm
3. Kunci kombinasi φ 22 mm



4. Kunci kombinasi φ 24 mm
5. Edge finder (touch point sensor)
6. Vernier caliper
7. Ragum
8. Rotary table
9. Bolt (klem)
10.Step klem
11. Block Klem
12.Kunci chuck 
13.Magnetic base dial indicator 
14.End mill (sesuai keperluan)

E.2 Material yang dibutuhkan :
1. Mill steel

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
Milling  combination  yaitu  Pengetahuan  teknik  milling  berbagai  macam  bentuk 

seperti gambar di bawah :

Frais alur Insert milling
Booring head

Champer milling Slot milling/
Slab milling

Face milling Form milling Slotting 



F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager



UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT KOMPETENSI   : TEKNIK SAWING VERTICAL BAND SAW BLADE MARVEL
KODE KOMPETENSI : MN 016

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan dengan baik dan 
benar teknik sawing vertical band saw blade marvel dan dapat melakukan sesuai gambar 
dan ukuran / Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN
 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                    SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU  :
Waktu  yang  diperlukan  untuk  peaksanaan  training  adalah  1.5  jam,  sudah 

termasuk penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instukture mendemonstrasikan cara  kerja  yang benar  melalui  gambar  yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu  :  1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :

Jika proses pelatihan akan dilakukan dengan OJT maka proses-proses diatas akan 
dilakukan  selama  OJT  berlangsung  yang  dibimbing  oleh  instruktur  selama  waktu 
tertentu. Hasil monitoring dicatat dalam dokumen 

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
    E1. Peralatan yang dibutuhkan :

1. Combination wrench
2. Allen key dia 3/8”
3. Steel square 
4. Klem block
5. Step block
6. Clamping studs/ bolt nut  
7. Gambar kerja
8. Vice angle clam right

MODUL MACHINING



    E.2 Material yang dibutuhkan 
1. Plate sheet :16 x110 x210mm
2. Angle iron 5x50x50x500 mm

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure)
1. Membaca dan memahami gambar

Gbr.E.3.1 Base plate 16 x 100 x 200mm dan  angle iron 5x50x50x500

2. Membaca job intruction mesin sawing vertical band  saw blade / sesuai SOP

Gambar.E.3.2   Mesin Gergaji Vertical (Marvel)

MODUL MACHINING
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Gambar. E.3.3 Cara Pemotongan  
3. Siapkan  material  yang  mau di  potong  pastikan  permukaan  benda  kerja  rata  /  

tidak  ada bekas  gas  cutting/  ,bila  ada  bekasnya  mohon  untuk  di  gerinda rata  
dulu ,supaya mata gergajinya tidak rusak

4. Buatlah gambar pada benda kerja ,pastikan  pada instrukture kebenarannya
5. Ikat benda kerja pada saw table /  bed menggunakan klem block dan step blok  

,cek  kesikuannya  menggunakan  steel  square/siku  ,lalu  kencang  kan  baut  
pengikat klem ,pastikan kesikuan benda kerja pada instrukture

6. Hidupkan  mesin  dengan  menekan  tombol  start  dan  beri  pelumasan  dengan  
dengan menaikkan ke  atas coolant  switch  ,putar  perlahan hand wheel  sampai  
putus  ,pastikan  mata  gergajinya  lurus  garis  gambar  bila  miring  beritahukan  
pada intruktur untuk di setting ulang

7. Ulangi  proses  diatas  sampai  benda  kerja  terpotong  semua  beritahukan  pada  
instrukture bila sudah siap di potong semua.

8. Cara Memotong Miring
 Untuk memotong material agar menyudut atau miring 45 degre ada beberapa 

cara yang perlu diperhatikan  antara lain :
       1. Kendorkan clamp ring handle .

2. Setelah kendor column kita dorong keposisi miring secara perlahan.
3. Perhatikan scala (busur derajat pada centre).
4. Hentikan dorongan apabila posisi kemiringan yang dikehendaki telah  
sesuai.
5. Kunci kembali clamp ring handle.
6. Perlu diketahui pemotongan miring yang direkomendasikan maximal 450.

      

           
Gbr.C.1 cara memotong miring

Feed Pressures
Solids

Ukuran Material Feed
inchi mm lbs Kg

Up to 5 Up to 125 30-60 14-28
5-12 125-305 50-100 28-45

Over 12 Over 305 90-140 45-64

Struktural Pipes, Etc
Ukuran Material Feed

inchi mm lbs Kg
Up to 5 Up to 125 20-50 10-23

5-12 125-305 40-80 18-36

MODUL MACHINING
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Over 12 Over 305 70-100 22-45

Blade Speed

Material Saw Speed
fpm m / min

Structural, pipe 225-250 69-76
Allimunium 450 122

Bronze brass, Copper 450 122
Casting 300 91

AISI 4130-4150 200-225 61-69
Cast Iron (Mild) 175-200 53-61
Cast Iron (Hard) 125-150 38-46

MODUL MACHINING
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Gambar. Cara Pemotongan dan Penggunaan blade. 
F. KRITERIA KELULUSAN

1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Photo proses produksi (Gbr.E.3.2-E.3.3dan C.1)
4. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager

MODUL MACHINING



UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  TEHNIK SAWING HORIZONTAL BAND SAW  COSSEN 
                                    

KODE KOMPETENSI :  MN017

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan baik dan benar 
teknik sawing horizontal  band saw dan dapat  melakukan sesuai  gambar dan ukuran / 
Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                    SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu  :  1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”



E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang dipergunakan :
1. Kunci kombinasi φ 26mm
2. Mistar baja / Measuring type 
3. Siku

E.2 Material yang dibutuhkan 
1. Steel rod

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

• Baca job intruksi  mesin sawing horizontal  contoh  Sawing Machine Cossen  
MH-916 JA seperti gambar di bawah

• Tanyakan pada instruktur bila belum mengerti
• Bila langkah di atas sudah di lakukan pasang benda kerja pada klem / ragum
• Putar  ke  kanan  handle  pengikat  benda  kerja  atau  kebalikannya,  pastikan  

benda kerja sudah terikat dengan kuat
• Hidupkan mesin dengan menekan tombol on dan lampu indikator menyala
• Hidupkan  tombol  /handle  air  coolant  (isi  kembali  air  coolant  pada  

penampungan bila airnya tinggal sedikit/habis) 
• Putar  handle  pengontrol  pemotongan  (kecepatan  turun  pemotongan)  ke  

kiri perlahan sampai mata gergaji menyentuh benda kerja dan putar balik ke 
kanan/ posisi semula(0)

• Putar  kembali  hanhle  pengontrol  kecepatan  untuk  mengatur  kecepatan  
turun pemotongan, kecepatan yang dianjurkan yaitu 0-1 untuk pemotongan  
steel (general purpose sesuai spesifikasi mata gergaji)

• Tunggu sampai benda kerja siap di potong dan putar kembali handle pengatur 
kecepatan turun pemotongan ke arah kanan (posisi nol) ,dan matikan mesin  
dengan menekan tombol  “ off “

• Angkat keatas kepala bodi mesin sampai benda kerja bebas dari mata gergaji 
• Bersihkan mesin sehabis di pakai
• Beritahukan pada instruktur hasil pemotongan untuk di nilai.

Handle pengikat
 benda kerja /ragum

Handle pengatur 
Kekencangan 
Mata gergaji

Kepala bodi
mesin



        Gbr.Sawing Machine Cosen  MH-916 JA

F. KRITERIA KELULUSAN

1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                 
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

UNIT KOMPETENSI :TEKNIK SAWING VERTICAL BAND SAW T-JAW
                                    (Proses cut way  / plate 3-6mm)

KODE KOMPETENSI : MN 018

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan baik dan benar 
teknik sawing vertical ban saw T-JAW dan dapat melakukan sesuai gambar dan ukuran / 
Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                    SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU  :

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN

− Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instukture mendemonstrasikan cara  kerja  yang benar  melalui  gambar  yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu  :  1  jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :

Jika proses pelatihan akan dilakukan dengan OJT maka proses-proses diatas akan 
dilakukan  selama  OJT  berlangsung  yang  dibimbing  oleh  instruktur  selama  waktu 
tertentu. Hasil monitoring dicatat dalam dokumen 

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
    E1. Peralatan yang dibutuhkan :

1. Kaca mata

    E.2 Material yang dibutuhkan 
1. Plat  besi  tebal  3-6 mm/benda kerja  yang mau di  cut  way menggunakan mesin 

gergaji
2. Plywood seken /triplek
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E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
1.  Memahami gambar kerja  yang ada pada benda kerja yang sudah di gambar  
oleh R&D /Instruktur tanyakan  pada instruktur bila kurang mengerti
2.  Membaca job intruction mesin sawing vertical band saw blade T-JAW

Gbr. Vertical Band Saw T-JAW

CATATAN :
        Fungsi  mesin  ini  biasa  di  gunakan  untuk  memotong  kayu  ,pekerjaan cutway 
engine,bisa juga digunakan untuk memotong plat besi dengan ktebalan maksimal 6mm 
minimal 2 mm

                           Gbr. 2.1              Gbr. 2.2                    Gbr. 2.3

A) Gbr. 2.1 Proses pegaturan ketinggian stoper pisau gergaji sesuai dengan benda kerja serta 
di beri toleeransi  ± 30mm dari stoperagar tidak mengganggu proses penggergajian B) Gbr .2.2 
dan 2.3 Prses pemotongan cut way

3. Pakailah safety seperti kaca mata 
4. Hidupkan mesin dengan menekan tombol on
5. Atur ketinggian stoper / blade guide sesuai benda kerja seperti pada gambar 
2.1
6. Mulailah proses pemotongan dengan meletakkan benda kerja di atas bed dan  
di bawahnya di beri plywood seken/ triplek lalu tekan perlahan dengan tangan 
   Posisi tangan memegang benda kerja di sisi kanan dan kiri seperti gambar 
2.2-2.3.
7. Matikan mesin bila benda kerja sudah siap dipotong beritahukan pada 
instruktur hasil pemotongan
8. Bersihkan (Finishing) material dari sisi-sisi yang tajam dan juga dari bram-
bram

MODUL MACHINING

 Bed / Worktable

Blade Guide / Stoper

Tension Crank
(Removable)Indicator Lamp

Tombol On / Of

Blade Weld

Speed Adjuster

Grinding wheel



9. Bila proses di atas sudah dilakukan semua beritahukan pada instruktur untuk 
di nilai 

 F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Photo proses produksi (Gbr.E.3.2-E.3.3dan C.1)
4. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI
(MACHINING)

Oleh : Berman M

UNIT KOMPETENSI :

• Teknik Sawing Makita (Circular Saw)
• Teknik Vertical Drilling 

KODE KOMPETENSI :MN019 DAN MN023

A. SASARAN

 Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat memotong  alumunium profile dan 
mengebor alumunium profile berbagai ukuran  dengan baik dan benar.

B. LEVEL  PEKERJAAN

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 Teknisi 3 SMK Jurusan Mesin Produksi

C. WAKTU (tidak termasuk OJT)
Waktu  yang  diperlukan  untuk  peaksanaan  training  adalah  8.25  jam,  sudah 
termasuk penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN
        - Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)

Instruktur mendemonstrasikan cara kerja yang benar dan menunjukan 
hasil kerja yang diinginkan.

         - Praktek ( Hands ON ) : (Waktu : 7.75 jam)
         Karyawan mempraktekan apa yang sudah dipelajarinya kemudian hasilnya 

ditunjukan kepada insrtuktur untuk di nilai.

E. PROSES HANDS ON (PRAKTEK)
    
  E1. Peralatan yang di butuhkan :

1.  Combination wrench dia 17mm
2.  Deburing tool
3.  Kikir kecil (pipi/bulat)
4.  Mistar baja 300mm&1200mm
5.  Measurring type 3mtr/5mtr
6.  Allen key  dia 4 & 5 mm
7.  Combination wrench dia 13mm
8.  Kardus /alas aluminium
9. Drill bit dia 7mm dan 8mm
10. Extension cable bila diperlukan
11. Kaca mata / proctected eye
12. Masker
13. Ear plug
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14. Kuas 2”
15. Pelumas (solar)
16. Palu aluminium
17. Material dan gambar kerja

     
      E2. Material yang dibutuhkan:

1. Alumunium Profile PG-30 X 5800mm, qty= 1pcs
2. Alumunium Profile LT-STPH X 5800mm, qty= 1pcs
3. Bracket 90° 30x30 (no. 3), qty= 4pcs
4. Button Cap M6x10mm, SST, qty= 8pcs
5. Button Cap M6x12mm, SST, qty= 16pcs
6. Plastick Washer M6, qty= 8pcs
7. Subsquent Nut-8 M6, zinc plated steel (no. 8), qty= 16pcs
8. Adjuster Foot 5/16”x25mm, qty= 4pcs
9. End Cup 30x30 (Type B), qty= 6pcs

      E3. Langkah Kerja Mengguanakan mesin sawing aluminium  Makita:
1. Baca  job  instruction  mesin  sawing  aluminium   makita   tanyakan  pada 

incharge bila  tidak paham
2. Bila alat ukur memakai measuring type  cek toleransi menggunakan mistar  

baja  (pastikan pengukuran pada incharge)
3. Pasang stopper bila panjang potongan ukurannya sama
4. Ukur  jarak  stopper  sesuai  ukuran  pada  gambar  kerja  dilebihkan  0,5mm 

untuk toleransi  pemotongan (pastikan ukuran kepada incarge)
5. Lakukan pemotongan (pastikan sudah di cek sama incharge)
6. Tempatkan  hasil  pemotongan  di  atas  kardus  untuk  menghindari 

scret(perlakuan special)
7. Ulangi langkah 2.2-2.6 sesuai gambar kerja

Gambar . Mesin gergaji Makita (untuk allumunium)
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E4. Proses pengeboran:
1. Baca job instruction drilling machine tanyakan pada incharge bila tidak paham
2. Pasang  ragum  ikat  menggunakan  klem  yang  sudah  di  sediakan  dan 

kencangkan klem menggunakan kunci pas ring dia 17mm
3. Pasang stoper pada ragum untuk menyamakan jarak pengeboran(bila yang di  

bor lebih dari 4 lubang)
4. Pasang drill bit dia 8mm pada chuck dan kencangkan menggunakan key chuck 

dan palu aluminium
5. Gambar benda kerja sesuai gambar kerja (pastikan ukuran pada incharge)
6. Setting  jarak  pengeboran  dengan  menggeser  spindle  eretan  melintang  dan 

membujur sampai  ujung bor  tepat  di  atas titik  tanda pada gambar kerja  lalu 
kencangkan  bolt  pengikat  eretan/supaya  eretan  tidak  bergeser  (pastikan 
kepada incharge bila ukuran sudah pas)

7. Lakukan proses pengeboran (pastikan ukuran sudah di cek sama incharge)

Gambar. Mesin Drilling

     E5. Proses pembersihan bekas potongan /finishing
Bersihkan bekas potongan menggunakan deburing blade/kikir kecil (tanyakan bila 
bingung dalam pemakaian ala pada incharge dan cek hasilnya pada incharge)
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     E6. Assembly
1. Baca gambar kerja dengan seksama tanyakan pada incharge bila tidak paham
2. Siapkan  kardus /alas untuk proses perakitan  frame 
3. Bila sudah siap di rakit semua beritahukan ke incharge untuk di cek ukurannya 

dan dilakukan qc proses.

Gambar. Frame Bech Top 3 level

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70
2. Hasil kerja sesuai “Quality Standard” dan di kerjakan tidak melebihi waktu yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Soal-soal test teori

1. Sebutkan 10 alat yang di butuhkan pada saat OJT ini?
2. Material apa saja yang di butuhkan pada saat OJT ini?
3. Sebutkan 5 langkah kerja pada proses pemotongan pada mesin potong 

(Circular Saw Machine, MAKITA)?
4. Sebutkan 7 langkah kerja pada proses pengeboran?

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : FINISHING DAN FACHING FLAT
KODE KOMPETENSI : MN020

                      
A. SASARAN
    Karyawan mempunyai kompetensi :

1. Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja .
2. Menggunakan hand grinder dengan baik dan benar.
3. Mengetahui jenis atau ukuran abrasive disk yang digunakan.
4. Memfinishing benda kerja sesuai dengan standard / kriteria Labtech.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3 SMK  Jurusan  Teknik  Mesin  Perkakas  /  Teknik 

Pengelasan

C. WAKTU PENCAPAIAN TRAINING :  ± 4 jam.

D. METODA PENYAMPAIAN  :
− Demonstrasi : (Waktu : 1 jam).

         Instruktur mendemonstrasikan cara kerja yang benar dan menunjukkan hasil  
kerja diinginkan.

− Observasi : (Waktu : 1 jam).
           Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengamati suatu pekerjaan 

yang  dilakuka  oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  untuk  
melakukan  pekerjaan  tersebut.  Karyawan  mencatat  prosedur  kerja  pekerjaan  
yang  diamati  dan  mencatat  pertanyaan  yan  timbul  selama  observasi  
berlangsung).

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E.  PROSES  HANDS ON / PRAKTEK  :  2 JAM
    
      E.1 Peralatan   Dibutuhkan  : 

1. gerinda tangan (hand gerinder)
2. kunci gerinda
3. mata gerinda rata
4. abrasive disc  P 100/No  40-80 untuk finishing
5. extension kabel
6. kaca mata
7. sarung tangan
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       E.2.  LANGKAH KERJA :

 

Gambar proses finshing dan faching flat

Langkah yang perlu di perhatikan dalam proses finishing / faching flat :  

1. Pakailah safety yang sudah ada terutama kaca mata dan sarung tangan, 
2. posisi gerinda harus rata dengan benda kerja supaya hasil nya rata
3. geser gerinda kekanan dan kekiri  sambil  mempertahankan keseimbangan posisi 

mata gerinda dari benda benda kerja sampai proses inshing dan faching flat selesai
4. beritahukan pada atasan bila prosesnya sudah selesai untuk di cek hasilnya dan di 

nilai

E.3 KRITERIA KELULUSAN :
1. Hasil tes teori >= 70.
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  Contoh  hasil  produk  dan  dikerjakan  tidak 

melebihi waktu yang ditentukan.
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Photo proses produksi 
4. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : CUTTER GRINDING
KODE KOMPETENSI : MN021

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan baik dan benar 
tenik  cuter  grinding  dan  dapat  melakukan  sesuai  gambar  dan  ukuran  /  Standart  
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 2                     SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 
Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja yang benar melalui gambar yang ada 

pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E1. Peralatan yang dibutuhkan :

1.Gerinda tangan 
2.Kunci gerinda
3.Mata gerinda rata (grinding wheel)
4.Kaca mata (safety gogles)
5.Sarung tangan ( hand gloves)
6.Kunci pas ring dia.17,19,& 23mm
7.Klam block
8.Step block
9.Stud bolt (baut pengikat)
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E.2 Material yang dibutuhkan 
1.Flat sheet 16 X 150 X210MM

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
1.Membaca job intruction cutter grinding

Name  :  Tool & Cutter Grinder
Model  :  B 1-450 A  ,  Serial No. 4138  ,  Made In Taiwan

2.Pasang  cutter  grinder  dengan  membuka  baut  pengunci  cutter  grinder  
menggunakan kunci  pas ring 19 dan 23 mm (putar ke kiri  untuk membuka  
dan  sebaliknya)  tanyakan  pada  instruktur  bila  kurang  paham dan  pastikan  
kekencangan baut pengunci 

3.Pasang benda kerja pada bed dan ikat menggunakan klem block ( 2 pcs /  
secukupnya)setting kerataan benda kerja 

4.Setting  ketinggian  /kedalaman  pemakanan  dengan  memutar  handle  
Up/Down (maksimal pemakanan ±0.5 mm)

5.Bila proses di atas sudah benar hidupkan mesin dengan memutar switch on
6.Geser  eretan  bed  maju  /mundur  untuk  mengatur  lebar  pemakanan  sesuai  

lebar mata cutter
7.Geser  eretan  bed  kenanan  perlahan-lahan  sampai  ujung  benda  kerja  dan  

balik kekiri sampai awal pemakanan
8.Ulangi proses No 6 dan 7 sampai campai proses finishing & facing flat siap 
9.Geser pengekleman supaya benda kerja bisa di proses keseluruhan

10. Beritahukan pada instruktur bila sudah siap di proses dan jangan di lepas 
dulu dari bed sebelum di cek sama instruktur 
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                 
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : FORMING GRINDING
KODE KOMPETENSI : MN022

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan baik dan benar 
teknik  forming  grinding  dan  dapat  melakukan  sesuai  gambar  dan  ukuran  /  Standart 
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 2                                  SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 
Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 
− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 

Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)

Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E1. Peralatan yang dibutuhkan :

1.Gerinda tangan 
2.Kunci gerinda
3.Mata gerinda rata (grinding wheel)
4.Kaca mata (safety gogles)
5.Sarung tangan ( hand gloves)
6.Kunci pas ring dia.17,19,& 23mm
7.Klam block
8.Step block
9.Stud bolt (baut pengikat)
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E.2 Material yang dibutuhkan 
1.Flat sheet 16 X 150 X210MM

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
1. Membaca job intruction cutter grinding

Name  :  Tool & Cutter Grinder
Model  :  B 1-450 A  ,  Serial No. 4138  ,  Made In Taiwan

2. Pasang  cutter  grinder  dengan  membuka  baut  pengunci  cutter  grinder  
menggunakan kunci  pas  ring 19 dan 23 mm (putar  ke  kiri  untuk  membuka  
dan  sebaliknya)  tanyakan  pada  instruktur  bila  kurang  paham  dan  pastikan  
kekencangan baut pengunci 

3. Pasang benda kerja pada bed dan ikat  menggunakan klem block (  2 pcs /  
secukupnya)setting kerataan benda kerja 

4. Setting ketinggian /kedalaman pemakanan dengan memutar handle Up/Down 
(maksimal pemakanan ±0.5 mm)
5. Bila proses di atas sudah benar hidupkan mesin dengan memutar switch on
6. Geser  eretan  bed  maju  /mundur  untuk  mengatur  lebar  pemakanan  sesuai  

lebar mata cutter
7. Geser  eretan  bed  kenanan  perlahan-lahan  sampai  ujung  benda  kerja  dan  

balik kekiri sampai awal pemakanan
8. Ulangi proses No.6 dan 7 sampai campai proses finishing & facing flat siap 
9. Geser pengekleman supaya benda kerja bisa di proses keseluruhan
10.Beritahukan pada instruktur  bila  sudah siap di  proses dan jangan di  lepas  

dulu dari bed sebelum di cek sama instruktur 
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E.3.1.Metode penggerindaan pada Mesin Gerinda silindris
1. Penggerindaan diameter luar

1.1 Penggerindaan memanjang diameter luar silindris diantara dua senter

Gambar 10.59. Penggerindaan memanjang diameter luar silindris di antara 2 senter.

Langkah meja pada saat pengerjaan benda kerja dengan metode ini, 
secara teoritis dapat dihitung dengan rumus :L = l + 2/3.b

Di mana:
L : panjang gerak meja mesin
I : panjang benda kerja
b : tebal batu gerinda

1.2  Penggerindaan tegak lurus, digunakan pada penggerindaan 
silindris, konis dan bertingkat. Panjang bidang yang akan digerinda t
idak melebihi tebal batu gerinda.

Gambar 10.60.Penggerindaan tegak lurus.
Pada penggerindaan ini tidak ada gerakan memanjang, (Gambar 10.60.)
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1.3 Penggerindaan bentuk, prinsipnya sama dengan penggerindaan tegak 
lurus, perbedaannya terletak pada bentuk batu gerinda yang 
dibentuk, (Gambar 10.61.)    

Gambar 10.61.Penggerindaan bentuk.

Penggerindaan tirus luar
Penggerindaan ini dilakukan dengan cara menggeser meja bagian atas. 
Pergeseran maksimum adalah 12o. Penggerindaan dilakukan seperti 
penggerindaan silindris memanjang, (Gambar 10.62.)

Gambar 10.62. Penggerindaan tirus luar.

1.4 Penggerindaan muka 
Penggerindaan ini dilakukan untuk menggerinda muka (facing) sebuah 
silinder. Sebelum proses penggerindaan dimulai, batu gerinda harus 
ditruing 1° ke arah pusat, meja diatur tepat 90o, sehingga akan 
menghasilkan permukaan yang tegak lurus terhadap sisi memanjang 
diameter benda kerja. 

Gambar 10.66. Penggerindaan muka.

E.3.2. Keselamatan kerja gerinda
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar dalam
melakukan pengerjaan gerinda aman. Maksud aman di sini aman bagi operator 
mesin dan Mesin Gerinda itu sendiri yaitu :

1. Periksa batu gerinda apakah ada retakan sebelum dipasang.
2.  Lakukan pengetesan batu gerinda untuk kesenteran sumbunya.
3.  Lakukan uji coba putaran sebelum digunakan.
4.  Jangan melebihi kecepatan putar yang diijinkan.
5.  Gunakkan kacamata pengaman.
6.  Saat menggerinda pada gerinda duduk, dudukan benda kerja harus berjarak 
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 mm dari batu gerinda, jika tidak benda kerja akan masuk diantara dudukan 
  dan batu gerinda sehingga dapat merusak batu gerinda.

7.  Selama melakukan penggerindaan kering, beram harus disingkirkan.
8.  Jangan membuka tutup pengaman.
9.  Jangan menyentuh batu gerinda yang berputar.

E.3.3.Bentuk-bentuk Batu Gerinda
  

               Gambar 10.74. Batu gerinda lurus.             Gambar 10.75. Batu gerinda slindris 

          Gbr 10.76. Batu gerinda mangkuk lurus.       Gbr 10.77. Batu gerinda mangkuk miring.

         Gbr 10.78. Batu gerinda tirus dua sisi.          Gbr 10.79. Batu gerinda cekung satu sisi
 Gbr 10.80. Batu gerinda cekung satu dua sisi.                  Gbr 10.81 Batu gerinda piring.

              Gambar 10.82. Batu gerinda piring sisi radius
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                 
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT KOMPETENSI    : STRAIGHT AND CORNER (EASY)
KODE KOMPETENSI  : MN023

A. SASARAN
      Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat memotong  alumunium profile 
dan mengebor alumunium profile berbagai ukuran  dengan baik dan benar.

B. LEVEL  PEKERJAAN
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1           Teknisi 3   SMK Jurusan Mesin Produksi

C. WAKTU ( )
Waktu  yang  diperlukan  untuk  peaksanaan  training  adalah  8.25  jam,  sudah 
termasuk penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN
        - Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)

Instruktur mendemonstrasikan cara kerja yang benar dan menunjukan 
hasil kerja yang diinginkan.

         - Praktek ( Hands ON ) : (Waktu : 7.75 jam)
         Karyawan mempraktekan apa yang sudah dipelajarinya kemudian hasilnya 

ditunjukan kepada insrtuktur untuk di nilai.

E. PROSES HANDS ON (PRAKTEK)
Dalam proses ini  teknisi  sudah cukup dengan membaca job intruksi  mesin bor  
yang ada.

      E1. Peralatan yang di butuhkan :
1. Kunci kombinasi φ 17mm
2. Kunci kombinasi φ 19mm
3. Kunci kombinasi φ 20mm
4. Bolt (klem)
5. Step klem
6. Blok Klem
7. Ragum
8. Vernier caliper (jangka sorong)
9. Mistar baja 300mm
10.Drill chuck arbor
11.Counter sink
12.Drill bit (sesuai keperluan)
13.Bevel protector
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      E2. Material yang dibutuhkan:
1. Drill bit

E4. Proses pengeboran:
1. Baca job instruction drilling machine tanyakan pada incharge bila tidak paham
2. Pasang  ragum  ikat  menggunakan  klem  yang  sudah  di  sediakan  dan 

kencangkan klem menggunakan kunci pas ring dia 17mm
3. Pasang stoper pada ragum untuk menyamakan jarak pengeboran(bila yang di  

bor lebih dari 4 lubang)
4. Pasang drill bit dia 8mm pada chuck dan kencangkan menggunakan key chuck 

dan palu aluminium
5. Gambar benda kerja sesuai gambar kerja (pastikan ukuran pada incharge)
6. Setting  jarak  pengeboran  dengan  menggeser  spindle  eretan  melintang  dan 

membujur  sampai  ujung bor tepat  di  atas titik  tanda pada gambar kerja lalu 
kencangkan  bolt  pengikat  eretan/supaya  eretan  tidak  bergeser  (pastikan 
kepada incharge bila ukuran sudah pas)

7. Lakukan proses pengeboran (pastikan ukuran sudah di cek sama instrukture)

Gambar. Mesin Drilling
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F. KRITERIA KELULUSAN

1. Hasil tes teori >= 70
2. Hasil kerja sesuai “Quality Standard” dan di kerjakan tidak melebihi waktu yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

5) Buku teori
6) Standard Operating Procedure (SOP)
7) Video proses produksi
8) Photo proses produksi
9) Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : COUNTER ZINK AND COUNTER BOR 
KODE KOMPETENSI : MN024

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan baik dan benar 
teknik Conter Zink dan Counter Bor dan dapat melakukan sesuai gambar dan ukuran / 
Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN
 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 2                       SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Material yang dibutuhkan:
1. Kunci kombinasi φ 17mm
2. Kunci kombinasi φ 19mm
3. Kunci kombinasi φ 20mm
4. Bolt (klem)
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5. Step klem
6. Blok Klem
7. Ragum
8. Vernier caliper (jangka sorong)
9. Mistar baja 300mm
10.Drill chuck arbor
11. Counter sink
12.Drill bit (sesuai keperluan)

     13. Bevel protector

E.2 Material yang dipergunakan :
1. Mill steel

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Gambar cara counter sink

Counter sink biasa dilakukan untuk finishing /cemper lubang pengeboran dan 
lubang baut yang kepalanya berbentuk counter sink .
Sudut counter sink biasanya 60-120° .sudut 60° biasa di pakai untuk kepala baut 
counter sink dan sudut 90°-120° di gunakan untuk countersink lubang pengeboran.
Untuk kedalaman countersink lubang bor antara 1-2mm di sesuaikan diameter lubang 
sedangkan countersink kepala baut sedalam / setinggi kepala baut.
Untuk kecepatan putaran countersink/counterbor yaitu antara 165-250 rpm

Gambar counter bor
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Counter bor adalah proses pengeboran bertingkat atau mempunyai dua 
diameter dalam
Counter bor biasa di pakai untuk lubang baut yang kepalanya tidak boleh menonjol 
keluar / rata dengan base.

Untuk proses countersink / counterbor selain memakai alat khusus  countersink / 
counterbor bisa juga memakai mata bor. 

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                               
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  CORNER AND ANGLE DRILL (DIFFICULT)
KODE KOMPETENSI :   MN025

A. SASARAN

Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan baik dan benar 
teknik Corner and Angle Drill dan dapat melakukan sesuai gambar dan ukuran / Standart 
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                      SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu  yang  diperlukan  untuk  peaksanaan  training  adalah  ±  1.5  jam,  sudah 
termasuk penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E1. Peralatan yang di butuhkan :
1. Kunci kombinasi φ 17mm
2. Kunci kombinasi φ 19mm
3. Kunci kombinasi φ 20mm
4. Bolt  klem
5. Step klem
6. Blok Klem
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7. Ragum
8. Vernier caliper (jangka sorong)
9. Mistar baja 300mm
10.Drill chuck arbor
11. Counter sink
12.Drill bit (sesuai keperluan)
13.Bevel protector

E.2 Material yang dibutuhkan :
1. Meel steel

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Teknik CORNER AND ANGLE DRILL (DIFFICULT) adalah teknik pengeboran yang 
memerlukan  ketelitian :

1. Pengeboran sudut dengan merubah sudut kemiringan kepala mesin
• Ubah skala sudut sesuai gambar kerja dengan mengendurkan baut 

pengunci kepala perlahan (jangan ter lalu kendur) supaya pengaturan 
sudutnya lebih mudah 

• Gerakkan kepala mesin perlahan sampai sudut yang di inginkan
• Kalau sudutnya sudah pas kencangkan kembali baut penguncinya.

2. Pengeboran sudut dengan mengatur sudut kemiringan  benda kerja 
• Untuk penyetingan  kemiringan benda kerja menggunakan  vernier bevel 

protactor ,siku,v-block,pararel block.
3. Pengeboran sudut /membagi lubang pada cylinder blok/pipa

 Untuk penyetingan  kemiringan benda kerja menggunakan  vernier 
bevel protactor ,siku,v-block,pararel block .

Untuk proses pengeboran diatas ,proses pembuatan gambar pada benda kerja teknisi 
menggunakan
alat bantu seperti :

• Height gauge 
• rulle 300mm
• siku sst
• penggores

dan dilakukan di meja perata seperti gambar di bawah:

MODUL MACHINING

DRILLING
TAPPINGKnob swite

D/Start T/Rev Stop

gbr.meja perata
Dan

Height gauge

Adjuster /Stoper R/L Jarum penunjuk

SKALA SUDUTBolt pengunci Stop



1. Pengeboran pojok /bagian sudut benda kerja
• Setting benda kerja pada ragum dan titik senter benda kerja
• Pasang end mill pada chuck bor untuk meratakan sudut yang mau di bor 

sesuai titik senter tanpa menggerakkan handle eretan melintang maupun 
membujur

• kalau langkah diatas sudah dilakukan bor bagian yang sudah rata dengan 
center bor dulu supaya waktu pengeboran dapat titik center

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                               
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  COMBINATION DRILL
KODE KOMPETENSI :   MN026

A. SASARAN
Setelah  mengikuti  training  teknisi  diharapkan  dapat  mengetahui  dengan  teknik 
Combination  Drill  dengan  baik  dan  benar  dan  dapat  melakukansesuai  gambar  dan 
ukuran / Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                     SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 

Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)

Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.2 Material yang dibutuhkan 

E1. Peralatan yang di butuhkan :
1. Kunci kombinasi φ 17mm
2. Kunci kombinasi φ 19mm
3. Kunci kombinasi φ 20mm
4. Bolt  klem
5. Step klem
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6. Blok Klem
7. Ragum
8. Vernier caliper (jangka sorong)
9. Mistar baja 300mm
10.Drill chuck arbor
11. Counter sink
12.Drill bit (sesuai keperluan)
13.Bevel protector

E.2 Material yang di butuhkan :
1. Mill steel

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Teknik bor (combination drill )adalah teknik berbagai macam cara pengeboran 
1. Pengeboran sudut dengan merubah sudut kemiringan kepala mesin

- Ubah skala sudut sesuai gambar kerja dengan mengendurkan baut 
pengunci kepala perlahan (jangan ter lalu kendur) supaya pengaturan 
sudutnya lebih mudah

- Gerakkan kepala mesin perlahan sampai sudut yang di inginkan
- Kalau sudutnya sudah pas kencangkan kembali baut penguncinya. 

2. Pengeboran sudut dengan mengatur sudut kemiringan  benda kerja 
   - Untuk penyetingan  kemiringan benda kerja menggunakan  vernier 
     bevel protactor ,siku,v-block,pararel block.

3. Pengeboran sudut /membagi lubang pada cylinder blok/pipa Untuk 
   - penyetingan  kemiringan benda kerja menggunakan  vernier bevel 
 protactor ,siku,v-block,pararel block .

Untuk proses pengeboran diatas ,proses pembuatan gambar pada benda kerja teknisi 
menggunakan
alat bantu seperti :

• Height gauge 
• rulle 300mm
• siku sst
• penggores

dan dilakukan di meja perata seperti gambar di bawah:
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gbr.meja perata
Dan
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Adjuster /Stoper R/L Jarum penunjuk

SKALA SUDUTBolt pengunci Stop



4. Proses pembuatan ulir di mesin bor(tapping machine)
• Arahkan  knob swite pada posisi tapping , maka arbor akan langsung 

berputar kekanan
• Tekan tombol (D/Start T/Rev) 

➢  Makudnya D/Start simbol untuk proses pengeboran
➢T/Rev simbol untuk proses tapping (bila di tekan arbor akan berputar 

ke kiri
• Seting stoper turunya arbor (kedalaman pengetapan) dengan

➢ Memutar bolt adjuster ke kanan/kekiri sesuai kedalaman 
pengetapan yang di inginkan dengan melihat posisi jarum penunjuk

➢ Bila jarum penunjuk menyentuh stoper bawah maka otomatis arbor 
akan berputar ke kiri (L) dan bila kembali ke atas dan menyentuh 
stoper atas maka akan otomatis berputar ke kanan

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : VERNIER CALIPER
KODE KOMPETENSI : MN027

A. SASARAN

Setelah mengikuti  training teknisi  diharapkan dapat  mengetahui  dengan teknik  vernier  
Caliper  dengan  baik  dan  benar  dan  dapat  melakukansesuai  gambar  dan  ukuran  / 
Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1                Teknisi 3               SMK Mesin Produksi / Mesin Perkakas

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di 
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E1. Peralatan yang dibutuhkan :
1. Vernier caliper

E.2 Material yang dibutuhkan
1. Batang Besi Bulat

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
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1. Jangka  Sorong  (vernier  calliper)  merupakan  alat  ukur  linear  yang 
mempunya  ketelitian  cukup  tinggi  untuk  mengukur  panjang bagian  luar, 
panjang  bagian  dalam,  maupun  kedalaman  ukuran  dari  suatu  benda. 
Jangka sorong type M  terdiri dari 2 model yaitu type M1, tanpa pengisian 
teliti (fine feeding device ), dan type M2 dengan alat pengisian teliti yang 
meluncur. Gambar 1 adalah salah satu jangka sorong type M1 .   

                                  Gbr.Vernier caliper
a. Permukaan pengukur dalam                f. Ulir penyetelan halus
b. Baut pengunci final                              g. Skala Utama (main scale)
c. Baut pengunci kasar                            h. Skala Vernier (vernier scale)
d. Pengukur kedalaman (depth probe)     i. Permukaan pengukur luar
e. Batang pengukur utama (main beam)  j. Muka pengukur step

Konstruksi jangka sorong tipe standar dijelaskan seperti di atas. Rahang pengukur 
dalam (a) akan sesuai pada lubang dan digunakan untuk mengukur dimensi dalam. 
Rahang pengunci  luar  (i)  akan mencekam pada  bagian luar  dari  suatu  benda,  
digunakan  untuk  mengukur  dimensi  luar.  Batang  pengukur  kedalaman  (d) 
digunakan untuk menentukan ukuran kedalaman dari bagian benda yang dilakukan 
dengan  menempelkan  ujung  batang  pengukur  utama  pada  permukaan  lubang, 
sedangkan  ujung  batang  pengukur  kedalaman  menempel  pada  dasar  lubang. 
Batang pengukur kedalaman hanya
dilengkapi pada jangka sorong dengan daerah pengukuran sampai dengan 300 
mm.  Jangka  sorong  dengan  daerah  pengukuran  600  mm  dan  1000  mm tidak 
dilengkapi  dengan batang pengukur  kedalaman. Bagian alat  pengukuran dalam 
letaknya terpisah dengan bagian alat
pengukur luar. Ketika but pengunci (b) dan (c) kendur, rahang bagian bawah akan
bergerak bebas. Kedua baut ini baru dikencangkan setelah dilakukan
pengukuran pada benda. Baut pengunci final digunakan untuk
mengunci rahang bagian bawah yang setelah dilakukan pengukuran,
sehingga jangka sorong dapat dilepas dari benda yang diukur dan
dapat dilihat hasilnya tanpa ukurannya berubah akibat pelepasan
tersebut. Ulir penyetelan halus (f) digunakan untuk mengunci rahang
secara presisi sehingga didapatkan hasil pengukuran dengan akurasi
yang lebih tinggi.
Tingkat ketelitian dari jangka sorong tergantung pada banyaknya
pembagian pada skala vernier-nya. Pembagian ini umumnya sebanyak
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10,50 atau 100 skala. Pembagian 10 skala akan menghasilkan 0,1 cm
dibagi 10 = 0,01 cm. Sehingga jangka sorong itu akan memiliki tingkat
ketelitian 0,01 cm.
18
Cara membaca ukuran pada jangka sorong terdiri dari dua langkah,
yaitu membaca skala utama dan membaca skala vernier. Angka pada
skala utama yang digunakan adalah yang terletak di sebelah kiri angka
0 (nol) pada skala vernier. Pada gambar 4, skala utama menunjukkan
angka 3,1 cm. Pembacaan skala vernier dilakukan dengan menentukan
garis pada skala vernier yang paling tepat berimpit segaris dengan
garis pada skala utama. Angka pada garis tersebut menunjukkan nilai
pada skala vernier. Pada gambar 4, garis yang berimpit dengan skala
utama adalah garis ke empat, yang menandakan nilai 0,4 mm atau
0,04 cm. Hasil pengukuran total adalah penjumlahan skala utama dan
skala vernier. Ukuran benda pada gambar 4 adalah 3,1 + 0,04 cm =
3,14 cm.

   Skala vernier dengan pembacaan 0,05 mm dengan metode
graduasi 19 mm dibagi menjadi 20 bagian yang sama hanya terdapat
pada jangka sorong yang mempunyai batas pengukuran sampai 300
mm saja.
Nilai pada skala utama
Garis ke empat ini berimpit
segaris dengan skala utama
19
Jangka sorong standar Mitutoyo type M1 dikatakan juga type SD
karena adanya perbedaan bentuk sebagai berikut : bagian alat
pengukuran dalam terletak paling ujung/ tepi dari batang skala utama
sehingga sisi tepi batang ukur utama dan sisi tepi dari peluncur berada
pada satu bidang yang sama pada pembacaan nol. Karena bentuk
desain yang demikian, jangka sorong Mitutoyo type SD dapat dipakai
untuk melakukan pengukuran tingkat, disamping pengukuran luar,
dalam dan kedalaman.

Gambar 4.1 Sensor jangka sorong yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai posisi
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  HEIGH GAUGE
KODE KOMPETENSI :  MN028

A. SASARAN
Setelah  mengikuti  training  teknisi  diharapkan  dapat  mengetahui  teknik  Heigh  Gauge 
dengan  baik  dan  benar  dan  dapat  melakukansesuai  gambar  dan  ukuran  /  Standart  
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                       SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 
Waktu  yang  diperlukan  untuk  peaksanaan  training  adalah  1  jam,  sudah  termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika proses pelatihan akan dilakukan dengan OJT maka proses-proses diatas akan dilakukan selama 
OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. Hasil monitoring dicatat 
dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang digunakan :
1. Heigh gauge

E.2 Material yang dibutuhkan :
1. Oli pelumas
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E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

1. Beam          6. Vernier scale               11. locking screw finish
2. Base            7. Main scale
3. Main slide   8. Finer adjusting slide
4. Jaw              9. Finer adjusting nut
5. Jaw clam     10. Locking screw

                                Gbr.Cara penggunaan height gauge 

Cara menggunakan height gauge
• Berilah  oli  pelumas  pada  meja  perata  sebelum mengguakan height  gauge ,  gunanya  

supaya gesekan base ( no.2) dengan meja perata lebih licin 
• Atur posisi vernier skala (no.6) mendekati ukuran sebenarnya kurang lebih 1mm 
• Kencangi Locking screw (no.10) supaya waktu finer adjusting nut ( no.9) di putar yang 

bergeser hanya main slide (no.3) saja sampai ukuran sebenarnya
• Kencangi locking screw finish (no.11) bila ukurannya sudah pas
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil kerja sesuai “Quality Standard” dan dikerjakan tidak melebihi waktu yang ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI  : DIAL INDICATOR GAUGE
KODE KOMPETENSI : MN029

A. SASARAN

Setelah  mengikuti  training  teknisi  diharapkan  dapat  mengetahui  dengan  teknik  Dial 
Indicator Gauge dengan baik dan benar dan dapat melakukansesuai gambar dan ukuran /  
Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 2 SMK Mesin Produksi 

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Jam ukur merupakan alat pembanding yang banyak digunakan di
industri pemesinan maupun pada bagian pengukuran. Penggunaan jam
ukur adalah antara lain untuk mengetes penyimpangan-penyimpangan
yang kecil pada bidang datar, bulat atau permukaan lengkung.
Misalnya untuk memeriksa kesejajaran permukaan-permukaan,
menyetel kesentrisan benda kerja pada pencekam mesin bubut,
memeriksa penyimpangan eksentris, memeriksa kebulatan diameter
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poros, menyetel plat siku, memeriksa penyimpangan putaran beberapa
bantalan seperti pada poros engkol mesin mobil, memeriksa
penyimpangan aksial dari drum roda mobil, dan lain-lain.

Gambar 6 Dial Indicator

Prinsip kerja jam ukur secara mekanis, dimana gerak linier sensor
diubah menjadi gerak rotasi oleh jarum penunjuk pada piringan
dengan perantaraan batang bergigi dan susunan roda gigi.

Pegas koil berfungsi sebagai penekan batang bergigi hingga sensor
selalu menekan ke bawah. Sedangkan pegas spiral berfungsi sebagai
penekan sistem transmisi roda gigi sehingga permukaan gigi yang
berpasangan selalu menekan pada sisi yang sama untuk kedua arah
putaran (untuk menghindari backlash) yang mungkin terjadi karena
profil gigi yang tidak sempurna atau sudah aus. Jam ukur juga
dilengkapi dengan jewel untuk mengurangi gesekan pada dudukan
poros roda gigi.
Ketelitian dan kecermatan jam ukur berbeda – beda ada yang
kecermatannya 0,01 ; 0,02 ; 0,005 dan kapasitas ukurnya juga
berbeda – beda , misalnya : 20, 10, 5, 2, 1 mm . Untuk jam ukur
dengan kapasitas besar, terdapat jam kecil dalam piringan yang besar
dimana satu putaran jarum besar sama dengan tanda satu angka jam
kecil. Pada piringan terdapat skala yang dilengkapi dengan tanda
batas atas dan tanda batas bawah. Piringan skala dapat diputar untuk
kalibrasi posisi nol.
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

UNIT  KOMPETENSI :  VERNIER BEVEL PROTECTOR
KODE KOMPETENSI :  MN030

A. SASARAN

Setelah  mengikuti  training  teknisi  diharapkan  dapat  mengetahui  dengan  teknik  vernier 
Bevel Protector dengan baik dan benar dan dapat melakukansesuai gambar dan ukuran /  
Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 2                    SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang digunankan : 
1. Bevel protector 

E.2 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
Bevel protector adalah  alat ukur yang mampu atau membaca sudut untuk akurasi 

dari 5 menit (1 / 12°) dengan bantuan skala Vernier. 
Bevel protactor terdiri dari sebuah disk ,ditandai dengan luar dan skala utama dalam 
derajat  yaitu  “O”-90° ke  0° kemudian  90° dan kembali ke 0°  atau sekala utama 
membaca 0-360°..
 skala utama adalah mampu membaca 0-360.lihat gambar di bawah :
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Gambar bevel protactor dan nama main komponen

Gambar cara membaca bevel protactor
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Gambar cara melakukan pengukuran menggunaka bevel protactor
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  DIAL VERNIER CALIPER
KODE KOMPETENSI :  MN031

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan teknik Dial vernier 
Caliper dengan baik dan benar dan dapat melakukansesuai gambar dan ukuran / Standart  
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                        SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang digunakan :
1. Vernier Caliper
 

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
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Perhatikan gambar di bawah ini

Gambar contoh pengukuran 22mm

Gambar cara memakai dial vernier caliper

Cara pembacaan toleransi dial vernier caliper sama dengan semua sekala 
pengukuran seperti yang ada pada handel mesin atau bisa dilihat dari gambar 
skala dial vernier caliper di atas adalah:

MODUL MACHINING

Dial penunjuk ukuran

Bolt pengunci untuk verifikasi toleransi

Skala dial vernier caliper



1. Angka 0-1 ada 10 garis , Jadi 1/10 garis =0.1 garis .  jadi toleransi dari 
gambar diatas adalah 0,1mm.

2. Bolt pengunci berguna untuk mengunci sekala dial pada waktu proses 
pengaturan atau verifikasi ke posisi nol pada awal pengukuran.

Tanyakan pada instruktur bila tidak mengerti.

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                 
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : MICROMETER
KODE KOMPETENSI : MNO32

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan teknik Micrometer 
dengan  baik  dan  benar  dan  dapat  melakukansesuai  gambar  dan  ukuran  /  Standart  
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1 SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 
Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1 jam, sudah termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  

tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E.1. Peralatan yang dibutuhkan :

• Micrometer luar (outside micrometer)
• C-spanner
• blok ukur
• Meja rata
• Optical flat
• Kain pembersih

E2.Keamanan dan keselamatan
• Sebelum dan sesudah praktek alat – alat ukur dan benda kerja
         serta perlengkapannya harus dijaga tetap bersih dari debu dan
         kotoran dengan sehelai kain bersih yang halus atau chamois.
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• Periksa keadaan micrometer dari kerusakan dan pastikan skala dan
     ukuran yang tertera terlihat dengan jelas.

E.3.Gambar kerja

Gambar 4.4 Mikrometer luar dan mikrometer dalam

a) Anvil                    b) Spindle                    c) Lock nut (mur pengunci)
d) Sleeve                 e) Barrel Spring             f) Adjusting nut
g) Ratchet spring      h) Ratchet plunger         i) Ratchet stop
j) Ratchet screw        k) Ratchet body             l) Spindle nut
m) Thimble               n) Frame
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Gambar  Pembacaan micrometer

Gambar . cara memegang /mengukur micrometer

E.4 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

E.4.1 Adjustment
1. Siapkan micrometer luar dan alat C-spanner untuk menyetel
    kelonggaran pada ulir spindle.
2. Geser mundur thimble seperti dalam gambar lembar kerja diatas.
3. Masukkan C-Spanner dalam lubang atau slot mur penyetel
   (adjusting nut).
4. Putar adjusting nut berlawanan arah jarum jam sampai
   kelonggaran diantara ulir dapat dihilangkan. Setelah disetel, spindle
   akan berputar dengan bebas ketika ratchet stop atau friction
   thimble diputar.
5. Untuk menyetel akurasi dari micrometer, bersihkan permukaan
   ukur dan periksa dari segala kerusakan.
6. Tutup permukaan ukur dengan hati-hati dengan memutar ratchet
   stop.
7. Masukkan C-Spanner ke dalam alur atau lubang dari sleeve.
8. Putar sleeve dengan hati-hati sampai garis indeks pada sleeve
   segaris dengan garis nol pada thimble.
9. Cek kembali akurasi dari micrometer dengan membuka micrometer
    dan kemudian menutupnya dengan memutar ratchet stop atau
    friction thimble.

E.4.2 Cara Membaca micrometer

1.Cara membaca micrometer (metris) adalah sebagai berikut. Tiap garis diatas 
garis indeks   pada sleeve melambangkan 1 mm. Tiap garis di  bawah 
garis indeks melambangkan pembagian tiap 0,5 mm. Pada thimble terdapat 50 
garis dan setiap garis melambangkan 0,01 mm. Sebagai contoh pada gambar 
di atas, pembacaan ukuran  adalah 8,90 mm.
2. Masukan benda ukur ke mulut  ukur dengan perlahan – lahan,  perhatikan 
cara  pemegangannya pada gambar di atas.
3. Pada  saat  mengukur  penekanannya  jangan  terlalu  keras  ,  karena  dapat 
menyebabkan kesalahan ukur akibat adanya deformasi dari benda ukur/ dari 
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alat ukurnya.

E.5. Kalibrasi / Perawatan

1. Bersihkan alat – alat ukur yang digunakan (micrometer, blok ukur, pemegang 
micrometer).

2. Standarkan terlebih dahulu pada posisi nol, untuk micrometer yang 
akan dikalibrasi.

3. Ukur kerataan muka ukur sensor micrometer dengan optical flat dan 
sinar monokromatis seperti gambar di bawah.

   4. Cek micrometer dengan blok ukur pada ukuran yang sesuai dengan  
tabel.

5. Catatlah setiap penyimpangan yang terjadi dalam tabel.

E.5.1 Hasil Kalibrasi

KALIBRASI MICROMETER
NO BLOCK 

UKUR
TYPE HASIL PENGAMATAN

I II III RATA-
RATA

1
2
3
4
5

E.6. Hasil pengukuran

HASIL PENGUKURAN
No Ukuran 

block ukur
Type Pengamatan

I II III Rata-rata
1
2
3
4
5

Nb.Block ukur menggunakan bearing
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F. KRITERIA KELULUSAN

1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan  dikerjakan  tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  PRODUCTION MACHINERY COMPONENT
KODE KOMPETENSI :  MN033

A. SASARAN
Setelah  mengikuti  training  teknisi  diharapkan  dapat  mengetahui  ProductionMachinery 
Component  dengan baik dan benar dan dapat melakukansesuai  gambar dan ukuran /  
Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                          SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Material yang dibutuhkan 
– Buku Teori

E.2 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Production machinery component yaitu pengetahuan teknisi tentang 
penggunaan dan perawatan komponent mesin yang meliputi 

• Tool equipment(seperti tool-tool pendukung machine milling ,turning, drilling)
– Arbor ,chuck arbor,face cutter milling/round insert end mill,collet,precision 

pararel block,slotted angle plates,vee block,step clem,step block,dividing 
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head/rotary table,touch point sensor,hydraulic machine vace,digital readout 
&linier scale,dll

• Machine attachment
– Tap attachment ,horizontal milling attachment, dll

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : TEKNIK TAPPING
KODE KOMPETENSI : MN034

A. SASARAN
Setelah mengikuti  training teknisi  diharapkan dapat mengetahui  dengan teknik Tapping 
dengan  baik  dan  benar  dan  dapat  melakukansesuai  gambar  dan  ukuran  /  Standart  
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 3                   SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Peralatan yang digunakan :
1. Tapping

E.2 Material yang diperlukan :
1. Oli Pelumas

 
E.1 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
Perhatikan gambar dibawah ini , yaitu cara  /proses pengetapan 
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Gambar cara setting posisi handle tap pada waktu mengetap benda kerja

Gambar cara memegang handle tap pada waktu proses pengetapan 

Langkah yang harus di lakukan pada waktu proses mengetap 
1. siapkan minyak pelumas seperti oli (tap matic)untuk melumasi tap pada 

waktu proses pengetapan
2. pastikan diameter lubang sudah benar /sesuai diameter dalam ulir yang mau 

di buat)
3. lakukan pengetapan dimulai dari tap no.1 (bagian ujung tap yang 

mempunyai sudut cemper kecil dan panjang ) gunanya untuk mempermudah 
awal pengetapan  

4. putarlah handle tap searah jarum jam dengan panjang lingkaran ±180° dan 
di putar balik sepanjang lebih dari 180° gunanya untuk memutus beram 
sayatan supaya jatuh kebawah dan tidak mengganggu proses penyayatan 
berikutnya 

5. berilah pelumasan bertahap supaya beram atau hasil sayatan jatuh ke 
bawah dan tidak terlalu banyak menempel pada bodi tap

6. lakukan proses no.4 dan 5 sampai pengetapan selesai

Beritahukan pada atasan kalau proses pengetapan sudah selesai untuk di nilai
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                                
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

UNIT  KOMPETENSI :  SHARPENING SQUARE TOOL BIT (PAHAT BUBUT)
KODE KOMPETENSI :  MN035

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan teknik Sharpening 
Square tool Bit (Pahat Bubut) dengan baik dan benar dan dapat melakukansesuai gambar 
dan ukuran / Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                     SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODE PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.1 Material yang dibutuhkan 
– Alat Bubut
– Besi 

E.2 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

Cara mengasah pahat bubut bisa di lihat pada gambar di bawah:
• Ukuran dan bentuk pahat
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• Proses pengasahan di lakukan menggunakan mesin bench gerinder seperti pada 
gambar

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager

MODUL OJT MACHINING



UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI  : SHARPENING DRILL BIT
KODE KOMPETENSI : MN036

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan teknik Sharpening 
Drill Bit dengan baik dan benar dan dapat melakukansesuai gambar dan ukuran / Standart  
Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 2 SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 
Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1.5 jam, sudah termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 
Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 1 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika proses pelatihan akan dilakukan dengan OJT maka proses-proses diatas akan 

dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
E1. Peralatan yang dibutuhkan :
1. Kunci kombinasi φ 14mm
2. Kunci kombinasi φ 17mm
3. Kunci kombinasi φ 19mm
4. Kunci kombinasi φ 22mm
5. Kunci kombinasi φ 24mm
6. Attachment sharpening drilling
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E.2 Material yang dibutuhkan :
1. Drill bit

      peralatan keselamatan Kerja :
1. Safety glass
2. Masker
3. Cotton glove

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 

E.3.1.Teknik sharpening drill bit (pengasahan mata bor )

Pengasahan  kembali  dapat  dilakukan  pada  mesin  asah  bor  atau  peralatan 
perlengkapan asah serta bisa juga dengan tangan

1. Pengasahan sempurna penyayat hanya dapat dicapai dengan mesin asah 
bor atau perlengkapan asah (Gambar 8.15.). Keuntungannya,
kehilangan bahan perkakas akibat pengasahan minimal dan ketepatan sudut 
penyayat semakin akurat. Mesin ini dapat disetel sesuai dengan sesuai garis 
tengah bor dan panjang bor. Dengan memiringkan bor atau perlengkapan asah, 
maka setiap sudut ujung dan sudut bebas yang dikehendaki atau koreksi bor 
tertentu, dapat diasah secara tepat.

2. Jika bor diasah dengan menggunakan tangan (secara cara manual),maka 
dibutuhkan banyak latihan, pengetahuan, dan konsentrasi.Pada pengasahan 

secara manual, mata bor harus didinginkan secara intensif dengan cara 
mencelupkan mata bor ke cairan pendingin. Jika dalam keadaan 
terpaksa/darurat dilakukan pengasahan kering, maka bor tidak boleh dipanasi 
melebihi daya tahan panas tangan, karena ini dapat mengakibatkan hangus dan 
bahaya retak pengasahan.

Gambar 8 15. Pengasahanmata bor dengan mesin mata bor dengan mesin asah.

Pengasahan mata bor  dengan tangan (Gambar 8.16.),  mata bor  didekatkan 
pada cakram dengan sudut penyetelan yang besarnya setengah sudut pucuk 
(Gambar 8.16a).  Mata bor  yang diasah harus diberi  dudukan mendatar dan 
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pucuk bor  diposisikan  sedikit  di  atas  sumbu  cakram (Gambar  8.16b).  Pada 
kedudukan ini bor dibimbing ke atas dan ke bawah. Bidang penyayat mata bor 
pertama diasah, kemudian diputar 180° dan bidang penyayat kedua diasah.

Gambar 8 16. Pengasahan dengan tangan
Penera/mal asahan digunakan untuk memeriksa kebenaran hasil pengasahan 
(Gambar 8.17.), yang diperiksa ialah sudut pucuk, sudut asah relief dan sudut 
penyayat lintang. Penera yang digunakan ialah penera tetap dan penera yang 
dapat disetel untuk macam-macam sudut pucuk. Pengujian dilakukan menurut 
metode celah cahaya. Penera asah harus diletakkan dengan benar pada bor.

Gambar 8 17. Penggunaan penera tetap.

Kesalahan yang dapat ditimbulkan akibat pengasahan dengan tangan   adalah :  
1. Sudut pucuk tidak sama (Gambar 8.18a.). Pucuk bor memang berada di  

tengah,  namun  yang  melaksanakan  penyayatan  hanya  satu  penyayat.  
Akibatnya, bor dibebani sepihak, penyayat cepat aus, bor melenceng, 

sehingga lubang bor menjadi tidak tepat dan kasar.
2. Panjang penyayat tidak sama (Gambar 8.18b.), namun kedua sudut 

pucuknya sama besar, pucuk bor tidak terletak di tengah. Akibatnya, garis 
tengah lubang lebih besar dari pada garis tengah bor.
3. Sudut pucuk dan panjang penyayat tidak sama (Gambar 8.18c.), bor 

dibebani sepihak. Akibatnya, lubang lebih besar dan tidak bersih, bor 
cepat tumpul, dan penyayat bisa retak.
4. Pengasahan relief terlalu kecil. Akibatnya, bor dapat tersandung dalam 

lubang, sehingga diperlukan tekanan laju yang lebih besar.
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5. Pengasahan relief terlalu besar. Akibatnya, bor bisa tersangkut dan patah.

Pedoman dasar : Kedua penyayat harus senantiasa sama panjang dan memiliki 
sudut yang sama besar.

Gambar 8 18. Kesalahan pengasahan

(a) sudut pucuk tidak sama, 
(b) panjang penyayat tidak sama, 
(c) sudut pucuk dan panjang penyayat tidak sama,
(d)  pembentukan  serpih  merata  pada  penyayat  yang  panjangnya  sama  dan  sudut 
pucuk yang sama.

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                               
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : SHARPENING ABRASIVE GRINDING AND END MILL
KODE KOMPETENSI  : MN037

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat mengetahui dengan teknik Sharpening 
Abrasive  Grinding  and  End  Mill  dengan  baik  dan  benar  dan  dapat  melakukansesuai 
gambar dan ukuran / Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                      SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 
Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 1 jam, sudah termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 
− Demonstrasi  (Waktu : 0.5 jam) 

Instukture mendemonstrasikan cara kerja  yang benar  melalui  gambar yang ada 
pada modul  sesuai sop

− Praktek (Hands ON): (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT  maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 
1.Pengasahan end mill menggunakan cutter gerinder

Name  :  Tool & Cutter Grinder
Model  :  B 1-450 A  ,  Serial No. 4138  ,  Made In Taiwan

MODUL OJT MACHINING

Tail stock

Switch on / off

Handle eretan bed
(kekanan / kekiri)

Head grinda

Handle Up / Down

Handle eretan bed
(maju /  mundur)

Bed

Baut pengunci cutter 



2. Pengasahan secara manual yaitu memakai hand gerinder (gerinda tangan)
• Pertama ujung end mill di asah rata menggunakan cutter gerinder 
• Cek  kerataan  permukaan  di  meja  perata  dan  pararel  block  /  Pastikan 

kesikuan end mill
• Pasang mata gerinda menggunakan cutting gerinder
• Klem end mill pada ragum posisi permukaan di atas
• potong permukaan end mill simetris empat/dua  posisi (susuai flute) tepat 

di depan flute (lihat contoh end mill yang masih bagus)
• Asah sudut pemakanan pada end mill (lihat contoh end mill  yang masih  

bagus)
• Usahakan  waktu  penggerindaan  tidak  terlalu  panas  yang  menyebabkan 

end mill gosong
• Beritahukan pada instruktur bila sudah siap di asah 

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
Contoh :

1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                             
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI : SETTING MACHINING PROCESS
KODE KOMPETENSI : MN038

A) SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat :

1. Karyawan dapat melakukan setting Machining Proses dengan benar.
2. Meningkatkan kemampuan teknikal karyawan dalam bidang setting Machining 

proses.
3. Meghasilkan Setting Machining yang sempurna melalui penyetingan sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan.

B) LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1 SMK MESIN PRODUKSI

C) WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk peaksanaan training adalah 2 jam, sudah termasuk 
penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D) METODA PENYAMPAIAN

• Demonstrasi : (Waktu : 0.5 jam)
Instruktur  melakukan  pengenalan  nama-nama  komponen  Mesin  beserta  
fungsinya  dan  setelah  itu  demo  tentang  cara  pengukuran  dan  penggunaan  
komponen / mesin

• Observasi : (Waktu : 0.5 jam)
Memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengamati  suatu  
pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  
kualifikasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur 
kerja pekerjaan yang diamati dan mencatat pertanyaan yang timbul  selama  
observasi berlangsung).

• Diskusi (Waktu : 0.5 jam)
Mendiskusikan  hasil  observasi  dan  membahas  pertanyaan  yang  ada.  
Karyawan mencatat kesimpulan hasil diskusi.

• Praktek / Hands ON (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil  
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

Catatan :
Jika  proses  pelatihan  akan  dilakukan  dengan  OJT maka  proses-proses  diatas  akan 
dilakukan selama OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. 
Hasil monitoring dicatat dalam dokumen “Form Penilaian OJT”
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E) PROSES HANDS ON / PRAKTEK
Dalam  proses  ini  teknisi  akan  lebih  banyak  belajar  berdasarkan  demonstrasi 

menggunakan gambar dan teori 
Metoda pemegangan benda kerja pada mesin bubut .
Pemasangan  benda  kerja  pada  mesin  bubut  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara 
sesuai dengan bentuk benda serta tujuan pembentukan yang dihasilkan melalui proses 
pembubutan seperti gambar gambar :

➢ Penyetelan benda kerja menggunakan dial indikator dan pemukulan menggunakan 
palu lunak

➢ Penyetelan  benda  kerja  dengan  bentuk  tidak  beraturan  dari  benda  tuangan 
(Casting) diperlukan penyetelan dengan pergeseran rahang dengan jarak yang juga 
tidak  beraturan  pula  sesuai  dengan  posisi  pekerjaan  atau  bidang  dari  benda 
tersebut  yang  akan  dibentuk  melalui  proses  pekerjaan  bubut.  Jika  diasumsikan 
benda kerja seperti pada gambar 9.18a memiliki permukaan yang rata atau telah 
dikerjakan, maka langkah penyetelan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
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Usahakan agar Casting berada pada posisi terdekat pada “concentric ring” agar lebih 
mudah menunjukkan arah pergeseran.
Tentukan  posisi  casting  yang  akan  dimachining  berlawanan  positif  dengan  titik 
permukaan chuck, tentukan jaraknya dengan menggunakan parallel block dengan step 
dari  permukaan  rahang  chuck.  Hal  ini  harus  dipastikan  bahwa  machining  berada 
sejajar dengan bidang segi empat, Casting ini dapat juga diarahkan dengan dukungan 
tail stock dengan bantalan kayu untuk menekannya.

Penyetelan  jaw  chuck  dibagian  bidang  machining  untuk  benda  kerja  sering  kali 
diperlukan  penandaan  (marking  out)  sebagai  acuan  dalam  penyetelan.  Hal  ini 
merupakan  bagian  dari  penerapan  membubut  eksentrik,  dimana  membubut  benda 
kerja yang terdiri atas dua bentuk lingkaran dengan dua garis sumbu yang berbeda. 
Lakukan hanya pada dua rahang yang distel yang lain hanya akan digunakan setelah 
penyetelan  kedua  rahang  ini  berada  pada  posisi  yang  mendekati  benar.  Tepatkan 
posisi ujung benda tuangan pada alur rahang chuck dengan bantuan palu (gambar 
9.18).
Catatan :
• Untuk keamanan yakinkan bahwa merubah kedudukan rahang (jaw) pada posisi 

terbalik akan aman terhadap bagian mesin bubut yang ainnya
• Lepaskan Parallel plat sebelum memberikan gerakan memutar pada mesin.

➢ Proses pembubutan benda kerja hasil penuangan sebagaimana diperlihatkan pada 
contoh yang digambarkan pada Gambar 9.19 ”Dudukan bearing”, diperlukan bentuk 
akhir  dengan  posisi  lubang  berada  ditengah-tengan  sejajar  sepanjang  sumbu, 
dimana setelah proses machining akan mengikat bersama oleh baut pengikatnya 
atau penyolderan (Tinning) yang akan mengikat setelah pemanasan.
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Penandaan (Marking out) Untuk penandaan dapat dilakukan dngan langkah-langkah 
sebagai berikut :
•  Pasangkan bridge pada salah satu jung lubang silinder.
•  Goreskan garis pembagian memotong tengah-tangah bridge
•  Posisi garis bagi vertikal dan casting (benda kerja) horizontal.
• Buat garis lingkaran keliling diameter bekas pengeboran.
• Periksa kembali hasil penandaan

➢ Pemasangan atau penyetelan (Setting up)
Pemasangan  benda  kerja  dengan  bentuk  yang  tidak  beraturan  seperti  benda 
tuangan (casting), dipertimbangkan dengan kebutuhan penyetelan bagian bagian 
lain, antara lain dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

• Pasanglah benda kerja
dengan memberikan kebebasan yang cukup untuk melewatkan boring bar 

• Posisikan jaw mendekati kebenaran posisi penjepitan benda kerja (Casting)
Tempatkan kelengkapan penggores pada tool post dan tentukan sudutnya setinggi 
senter mesin bubut.

• Tentukan posisi  benda kerja dengan posisi  ujung penggores melalui  kesesuaian 
garis-garis  yang  terdapat  pada  benda  kerja  untuk  menegtahui  kebenaran 
kedudukan benda kerja seperti yang telah dilakukan dalam penandaan.

• Periksa pula kebenaran posisi  benda kerja untuk bidang pengerjaan bagian luar 
melalui gerakan ujung penggores.

• Periksa pula bagian permukaan lingkaran untuk mengetahui kesalahan penyetelan 
rahang chuck karena pengencangan (penjepitan)

• Jangan lupa melepaskan bridge sebelum melakukan pengeboran untuk membubut 
dalam.

➢ Ketentuan umum untuk pemakaian Independent chuck
Dari  uraian  pembahasan  diatas  merupakan  sebuah  contoh  penyetelan  dan 
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pemasangan  benda  kerja  khususnya  benda  kerja  yang  memiliki  bentuk  tidak 
beraturan (casting)  dengan  menggunakan  chuck rahang  4  Independent,  namun 
sebagai dasar pengembangan dalam penggunakan Chuck rahang 4 independent 
ini dapat diperhatikan beberapa hal berikut :

• Tentukan bagaimana cara pemasangan benda kerja agar terpasang pada posisi 
yang benar, aman dengan seminimal mungkin akan terjadi penyimpangan.

• Pilihlah, naf (bosses), projection, Inti lubang atau permukaan rata atau yang telah 
dimaching sebagai patokan atau basis penyetelan.

• Jika  pedoman itu  tidak  ditemukan  atau  hanya  sedikit  ketepatan  maka terpaksa 
mempersiapkan perlengkapan untuk memberikan penandaan.

• Jika  proses  machining  yang  diperlukan  adalah  pada  permukaan  bagian  luar 
(external) biasanya penyetelan akan lebih baik dilakukan dibagian dalam, dengan 
demikian akan lebih dipastikan akan diperolehnya ketebalan serta keseimbangan 
putaran benda kerja tersebut.

• Jika machining yang akan dilakukan pada bagian dalam maka gunakan permukaan 
dalam untuk penyetelan.

➢ Pemakaian Counter balance pada Chuck rahang 4 Independent Counter balance 
digunakan  pada  pemegang  benda  kerja dengan  menggunakan  face  plate  untuk 
mengatur keseimbangan putaran dimana benda kerja terpasang jauh dari sumbu 
spindle utama  mesin  bubut.  Benda-benda  kerja  yang  memiliki  bentuk 
tidak beraturan  dijepit  dengan  menggunakan  chuck  sebagaimana  yang telah 
dijelaskan, face plate adalah bentuk atau metoda memegang beda kerja yang dapat 
mengakibatkan  sebagian  berat  keluar  dari sumbu  putar. Proses  pekerjaan  yang 
demikian ini akan mengakibatkan terjadinya berbagai hal berikut :

• Getaran (Vibration)
• Kecepatan potong tidak merata (uneven cutting speed)
• Hasil pemesinan akan keluar dari putaran (Out of round)
• Mengakibatkan kerusakan pada bantalan mesin bubut
• Kondisi berbahaya apabila spindle berputaran tinggi.

➢ Pemasangan Counter balances
Untuk  melakukan  counter  balance  pada  benda  kerja  yang  terpasang pada 
Independent  chuck,  atau  face  plate  dapat  dilakukan  dengan langkah  sebagai 
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berikut :
• Tentukan mesin bubut dengan spindle dalam keadaan bebas dari putaran
• Putar benda kerja dengan oleh tangan dan biarkan sampai berhenti dan beri tanda 

dibagian yang ringan (bagian atas atau top)
• Pilih pemberat (yang mendekati dengan kebutuhan balances) Pasangkan pemberat 

tersebut dibagian yang ringan dengan menggunakan baut pada “T” –Slots.
• Putar benda kerja dan biarkan sampai berhenti. Bidang yang berat akan menempati 

posisi  melintang kesamping sumbu dari dasar, beri tanda dengan kapur dibagian 
atasnya.

• Geserkan pemberat kearah mendekat tanda dari kapur tersebut.
• Lakukan terus proses ini hingga putaran chuck dapat berhenti disembarang posisi.

➢ Face Plate
Face  plate  diperlukan  untuk  memegang  benda  kerja,  dimana benda  kerja  tidak 
dimungkinkan dipegang dengan menggunakan chuck karena alasan seperti bentuk 
dan ukurannya sehingga penggunaan face plate merupakan cara yang dianggap 
paling  tepat. Dalam  penggunaannya  face  plate  ini  akan  tetap 
memperhatikan pedoman  pemasangan  serta  penyetelan,  sebagaimana  yang 
telah dilakukan proses pemasangan dan penyetelan benda kerja tidak beraturan.

➢ Metoda pemasangan benda kerja dengan face plate.
Benda kerja  diklem secara langsung pada face plate Untuk pemasangan benda 
kerja ini sebaiknya benda kerja dibubut terlebih dahulu permukaannya (Facing), hal 
ini  dilakukan pada  bahan  yang  mungkin  dipasang  secara  langsung  pada  face 
plate. Proses  ini  harus  meyakinkan  bahwa  berbagai  operasi  pembubutan akan 
dapat dilakukan. Pemasangan dibantu dengan ganjal paralle plates. Gambar 9.28 
memperlihatkan produk penuangan (casting) yang dipasang dengan clamp secara 
langsung pada face plate.
Sebagai  contoh  lainnya  dimana  benda  kerja  dijepit  (di  Clamp) secara  langsung 
pada  face  plate  ini  dapat  dilihat  pada  gambar  9.28. Dalam  proses  ini  dimana 
member  of  cone  cluth  benda  kerja  diset terlebih  dahulu  yang  kemudian  akan 
dibubut dan dibor secara akurat pada permukaan bagian konisnya Baut penyetel 
digunakan  untuk menjepit  dan  memberikan tekanan  pada  benda  kerja melalui 
Clamp. Selanjutnya bagian dari klem itu sendiri tidak boleh tergeser selama proses 
penyetelan dalam penjepitan. Demikian pula dengan Clamp tersebut tidak
boleh mengubah posisi  benda kerja.  Jika terjadi  hal  yang membahayakan maka 
harus diganti dengan klem khusus. Gambar 9.28 Pemasangan benda kerja dengan 
menggunakan klem
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Salah  satu  pengembangan pamakaian  face  plate  ini dimana  masing-masing 
telah dimachining,  sehingga penahan  digunakan  secara cepat,  Lubang  atau 
hasil pengeboran dapat dipisahkan dengan garis, pembatas ;
Bagian luar  dari  casting (benda kerja)  dan permukaan yang berdekatan dengan 
face plate telah dimachining  dan posisi  lubang telah ditandai  (dilukis),  naf  pada 
casting terpaksa ditempatkan pada parallel strip.

Untuk  menyetel  kedudukan  casting  atau  benda  kerja  dengan  bentuk eksentrik 
seperti  diperlihatkan  pada  gambar  9.29,  dapat  dilakukan dengan  langkah 
penyetelan sebagai berikut :

• Tempatkan face plate pada meja kerja menghadap ke atas, bersihkan permukaan 
face plat dimana benda kerja akan ditempatkan dari kotoran dan debu.

• Tempatkan benda kerja diatas Parallel strip, dengan posisi pendekatan pada posisi 
yang diinginkan diatas face plate.

• Kedudukan lubang pengeboran dari benda kerja mendekati titik sumbu face plate, 
dengan  menggunakan  surface  gauge  atau pelengkapan  yang  sesuai  lakukan 
pengukuran dari bagian luar face plate.

• Lakukan penjepitan ringan pada benda kerja. Hindari pemakaian baut yang terlalu 
panjang dari  panjang yang diinginkan, kemudian jepit  benda kerja dengan clamp 
diatas parallel strips.

• Tempatkan face plate pada spindle nose dan periksa kebenaran posisinya dengan 
memutarnya dengan tanga.

• Stel  kesesuaian benda kerja  dengan palu  lunak.  (untuk benda kerja  yang berat 
gunakan takel (hoist).

• Kencangkan semua Clamp dan periksa seluruh hasil penyetelan
• Pasanglah counter balance
• Lakukan proses pemesinan (machining.
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➢ Pemasangan benda kerja dengan kedudukan Blok siku
Blok siku digunakan dalam pemasangan benda kerja  yang memiliki  bentuk tidal 
beraturan, dimana pemakaian blok siku ini merupakan pilihan yang dianggap tepat 
dan efisien. Blok siku yang bersudut 900 sebagai penghubung kedudukan benda 
kerja  pada face  plate.  Cast  iron  elbow  didudukan  pada  bagian  luar  face 
plate dengan bantuan block siku. Benda kerja (elbow cast-iron) dijepit pada blok 
siku tersebut dengan baut (lihat gambar 9.31a dan 9.31b).
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F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan tidak  melebihi  waktu  yang 

ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                               
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
(MACHINING)

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI :  TROUBLE SHOOTING
KODE KOMPETENSI :  MN039

A. SASARAN
Setelah mengikuti training teknisi diharapkan dapat :

1. Melakukan analisa trouble shooting  
2. Melakukan perbaikan/repair
3. Memahami prinsip kerja Machining 

B. LEVEL PEKERJAAN 
No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 1                        SMK MESIN PRODUKSI

C. WAKTU 
Waktu  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  training  adalah  1  jam,  sudah  termasuk 

penyampaian materi, teori dan paraktikum.

D. METODA PENYAMPAIAN 

− Diskusi  (Waktu : 0.5 jam) 
Mendiskusikan hasil  observasi  dan membahas pertanyaan yang ada.  Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi.

− Praktek /Hands ON (Waktu : 0.5 jam)
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  di  pelajarinya  kemudian  hasil  di  
tunjukkan kepada instrukture untuk di nilai.

Catatan :
Jika proses pelatihan akan dilakukan dengan OJT maka proses-proses diatas akan dilakukan selama 
OJT berlangsung yang dibimbing oleh instruktur selama waktu tertentu. Hasil monitoring dicatat 
dalam dokumen “Form Penilaian OJT”

E. PROSES HANDS ON / PRAKTEK 

E.2 Material yang dibutuhkan 
1. Brazing tools set
2. Leak tester tools set
3. Vacuum tools set

E.3 Langkah kerja (Standard Operation Procedure) 
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Touble shooting merupakan pengetahuan seorang teknisi tentang perawatan maupun 
perbaikan  keadaan yang menyebabkan rusak atau tidak aman pada mesin  dan tool dalam produksi .
Hal yang dapat di lakukan teknisi

• melakukan perawatan/pelumasan bagian mesin /tool yang memerlukan pelumasan bertahap 
• pengecekan bed atau bagian mesin yang bergerak sliding ,apakah masih sesuai standar 

toleransi permesinan
• mengetahui cara /menjaga tata letak special tool yang benar seperti end mill ,drill bit,tool bit 

,reamer dan cutter milling yaitu bagian cutting flute / sisi tool yang tajam tidak boleh 
berbenturan dengan benda lain 

• mengetahui keadaan mesin yang menyebabkan terjadinya kerusakan seperti bunyi mesin 
yang tidak seperti biasanya /keadaan mesin  di luar keadaan mesin normal

• duskusikan pada atasan bila terjadi hal-hal seperti di atas untuk di lakukan analisa /penyebab 
supaya bisa segera di lakukan penyetingan ulang ataupun perbaikan

F. KRITERIA KELULUSAN
1. Hasil tes teori >= 70 
2. Hasil kerja sesuai “Quality Standard” dan dikerjakan tidak melebihi waktu yang ditentukan
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT)

G. DOKUMEN PENUNJANG:
1. Buku teori
2. Standard Operating Procedure (SOP)
3. Video proses produksi
4. Photo proses produksi
5. Soal-soal test teori

Prepare by: Checked by: Verified by:

                                                                               
Machining Spv. ITCS Manager Mech. Prod. Manager
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UNIT KOMPETENSI 
MACHINING

Oleh : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI  : Internal Documentation
KODE KOMPETENSI : MN040

A. SASARAN
    Karyawan mempunyai kompetensi : 
Memahami dan mengisi internal dokumen dengan baik dan benar, diantaranya :
 a. Hand Over book.
 b. Daily Production Activity (Daily WO Process Status).

     c. Data Consumable Material terpakai (Tools and Safety).

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 Jr.Foreman/Sr. Teknisi SMK/ D3 Jurusan Teknik Mesin Perkakas / Mesin 

Produksi 

C. WAKTU  ±  2  jam.

D. METODA PENYAMPAIAN 
− Demonstrasi : (Waktu :  0,25 jam).

Instruktur mendemonstrasikan cara kerja yang benar dan menunjukan hasil  
kerja yang diinginkan.

− Observasi : (Waktu : 0,25 jam).
Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengamati suatu pekerjaan 
yang dilakukan oleh karyawan lain yang sudah memenuhi kualifikasi untuk  
melakukan pekerjaan tersebut. Karyawan mencatat prosedur kerja pekerjaan 
yang  diamati  dan  mencatat  pertanyaan  yang  timbul  selama  observasi  
berlangsung).

− Diskusi : (Waktu : 0.5 jam).
Mendiskusikan  hasil  observasi  dan  membahas  pertanyaan  yang  ada.  
Karyawan mencatat kesimpulan hasil diskusi. 

− Praktek Hands ON (Waktu 1 jam).
Karyawan  mempraktekkan  apa  yang  sudah  dipelajarinya  kemudian  hasil  
ditunjukkan kepada instruktur untuk dinilai.

           E.  PROSES  HANDS ON / PRAKTEK  :  1 JAM
      E.1. Peralatan yang Dibutuhkan  :  
           a. Alat tulis / ballpoint.
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    E.2. Material yang dibutuhkan.
a. Hand Over (buku).

     b. Daily Production Activity (form).
 c. Consumable Material (List).

    E.3. Langkah Kerja.
1.  Melakukan  pengisian  data-data  /  tabel  buku,  form-form  ataupun  list 
(standard) sesuai job instruksi dan prosedur yang ada.

F. KRITERIA KELULUSAN :
1. Hasil tes teori >= 70.
2. Hasil kerja sesuai “Quality Standard” dan dikerjakan tidak melebihi waktu yang 

ditentukan.
3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT).

G. DOKUMEN PENUNJANG :
1. Hand Over Book
2. Daily Production Activity (Form)
3. Consumable Material (List)

Lampiran 1 :
Gambar 1 Hand Over (buku).
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Lampiran 2 :
Gambar 2 Daily Production Activity (form).

Lampiran 3 :
Gambar 3 Consumable Material (List).
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UNIT KOMPETENSI 
 MACHINING

By : Edy Suryanto

UNIT  KOMPETENSI  : External Document
KODE KOMPETENSI : MN041

A. SASARAN
    Karyawan mempunyai kompetensi :

1. Memahami dan mengisi external dokumen dengan baik dan benar, diantaranya :
a. IWO = Internal Work Order, (Frm-220-013).
b. WMR = Warehouse Material Requisition, (Frm-213-001).
c. MPR = Material Purchase Requisition,  (Frm-211-002).
d. RM = Return Material, (Frm-213-002). 
e. SR = Stationary Request, (Frm-400-X001).
f. GRF = General Requisition Form, (Frm-321-X015).
g. IUDP = Izin Urusan Dinas Perusahaan, (Frm-321-X010).
h. IMTK = Izin Meninggalkan tempat Kerja, (Frm-321-X009).

B. LEVEL PEKERJAAN 

No Level Teknisi Latar Belakang Pendidikan
1 Foreman / Sr. Teknisi SMK /  D3  Jurusan  Teknik  Mesin  Perkakas  /  Teknik 

Pengelasan 

C. WAKTU  ±  2  jam.

D. METODA PENYAMPAIAN 
− Demonstrasi : (Waktu :  0,25 jam).

Instruktur mendemonstrasikan cara kerja yang benar dan menunjukan hasil kerja yang 
diinginkan.

− Observasi : (Waktu : 0,25 jam).
Memberikan kesempatan  kepada karyawan untuk mengamati  suatu  pekerjaan  yang 
dilakukan  oleh  karyawan  lain  yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  untuk  melakukan 
pekerjaan tersebut.  Karyawan mencatat  prosedur  kerja pekerjaan yang diamati  dan 
mencatat pertanyaan yang timbul selama observasi berlangsung).

− Diskusi : (Waktu : 0.5 jam).
Mendiskusikan  hasil  observasi  dan  membahas  pertanyaan  yang  ada.  Karyawan 
mencatat kesimpulan hasil diskusi. 

− Praktek (Hands ON) : (Waktu : 1 jam).
Karyawan mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya kemudian hasil ditunjukkan 
kepada instruktur untuk dinilai.

− Test Teori (Waktu : 0.5 jam).
Digunakan sebagai bukti tertulis bahwa karyawan sudah mengerti proses kerja dengan 
benar. Ditentukan batas kelulusan minimum untuk test teori ini.

E.  PROSES  HANDS ON / PRAKTEK  :  1 JAM
      E.1. Peralatan yang Dibutuhkan  :  
           a. Alat tulis.                                



      E.2. Material yang dibutuhkan.
a. Form-form.

  E.3. Langkah Kerja.
1.  Melakukan  pengisian  data-data  /  tabel  buku,  form-form ataupun  list  (standard) 
sesuai job
    instruksi dan prosedur yang ada.

F.  KRITERIA KELULUSAN
     1. Hasil tes teori >= 70.
     2.  Hasil  kerja  sesuai  “Quality  Standard”  dan dikerjakan  tidak  melebihi  waktu  yang 
ditentuk.
     3. Social skill menunjukan kualitas BAIK (Diamati selama berjalannya OJT).

G. DOKUMEN PENUNJANG :
     1. Buku Hand over. 
     2. Form-form.
     3. List data.
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