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A.  Perlengkapan Gambar 

1. Drawing Pen ukuran 0,3 dan 0,5 mm 

2. Maal 3 mm 

3. Penggaris / Busur / Jangka / Penggaris Segitiga 

4. Kertas gambar HVS A4 80 gram 

 

B.  Kertas Gambar 

Menggunakan kertas HVS A4 dengan posisi Landscape dengan border Margin 

Kiri = 1 cm, Atas = 2 cm, Kanan = 2 cm, Bawah = 1 cm. Tebal border 0,5 mm. 

Border dan etiket di print. 

 
 



 

C. Garis Gambar 

No Jenis-jenis garis Tebal Penggunaan 

1 

Garis lurus tebal 

 
0,5 

a. Garis border pada lembar kerja 

b. Garis gambar atau garis-garis 

nyata. 

2 

Garis lurus tipis 

 

0,3 

a. Garis sementara, 

b. Garis gambar yang dibayangkan, 

c. Garis ukur, 

d. Garis bantu ukur, 

e. Garis arsir, 

f. Garis benda yang berdempetan. 

3 
Garis putus-putus 

 
0,3 

Garis gambar yang tidak kelihatan 

(bayangan) 

4 

Garis putus-putus satu titik 

tipis 

 
0,3 

a. Garis sumbu, 

b. Garis yang menunjukan kedudukan 

batas yang bergerak, 

c. Batas yang kedudukan diputar. 

5 

Garis putus-putus satu titik 

tebal 

 

0,5 

Garis yang menunjukan suatu bagian 

yang dikerjakan selanjutnya. 

 

  

Ukuran Garis: 

 
 

D. Etiket / Label / Blok Title 

Diletakkan pada sisi kanan bawah kertas gambar: 

 
 

 

 

 



E. Proyeksi Gambar 

Proyeksi gambar menggunakan Proyeksi Amerika multiview dengan dimensi (d = 

8 mm). Multiview artinya sebuah objek dalam lembar kerja terdapat tampak 

depan, tampak samping, dan tampak atas / bawah. 

Dimensi simbol Proyeksi Amerika: 

 

 
 

F. Pemberian Dimensi 

1. Penempatan garis dimensi dan garis perpanjangan: 

 
Keterangan: 

Dimensi terpendek harus berada pada jarak yang paling dekat dengan garis tepi 

bendanya. Garis-garis dimensi tidak boleh memotong garis perpanjangan 

seperti pada gambar (b) yang terjadi akibat penempatan dimensi yang lebih 

pendek di bagian luar. Garis dimensi perpanjangan diperbolehkan berpotongan 

(a) namun tidak diperbolehkan diperpendek (c). Hindari memotong garis 

dimensi apabila memungkinkan. 

 

2. Penempatan garis dimensi yang dikelompokan: 

 
Keterangan: 

Dimensi harus disejajarkan dan dikelompokkan sebanyak mungkin, seperti 

gambar (a) dan tidak seperti gambar (b). 

 

 

 

 



3. Garis-garis yang berpotongan: 

 
Keterangan: 

Garis perpanjangan dan garis sumbu terkadang harus memotong garis tampak. 

Apabila hal ini terjadi maka tidak boleh ada celah pada garis-garis tersebut. 

 

4. Mata Panah: 
 

 

 
Keterangan: 

Mata panah menandakan batas dimensi. Mata panah harus seragam, baik 

ukuran maupun tampilannya di seluruh gambar, dan tidak beragam menurut 

ukuran gambar atau panjang dimensinya. L = 3 mm. 

 

5. Angka Dimensi: 

Angka dimensi memiliki ukuran tinggi 3 mm dan diletakkan di atas garis ukur. 

Letak angka ukuran sedapat mungkin ditengah-tangah. Namun untuk posisi 

bertingkat seperti gambar di bawah, hindari posisi angka sejajar. 

 
 

6. Memberikan Dimensi Sudut 

 Sudut diberi dimensi dalam satuan derajat dan linier, atau dengan dimensi 

koordinat kedua kaki segitiga siku-siku. Metode kordinat lebih disukai untuk 

pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. 



 
 

7. Simbol Pengerjaan 

 Di berikan untuk material berbahan logam. Berbentuk segitiga sama sisi 

dengan panjang masing-masing sisi 3 mm. 

 

No Simbol Arti 

1  

 

Simbol yang menyatakan pengerjaan lebih halus dengan 

cukup pengerjaan kasar, misalnya dalam pengelasan setelah 

dilas, maka bagian yang dilas diratakan dengan mesin 

gerinda. 

2 

 

Simbol yang menyatakan pengerjaan lebih lanjut yang halus 

dan rata, dimana bekas pengerjaan masih kelihatan dengan 

mata (untuk mesin bubut, milling & drilling, frais). 

3  

 

Simbol yang menyatakan pengerjaan lebih lanjut dengan 

hasil akhir halus dan rata, dimana tanda pengerjaan tidak 

terlihat lagi, apabila pengerjaan perlu dilanjutkan maka 

pengerjaan akhir dicantumkan pada tanda pengerjaan 

misalnya: 

 

Contoh penggunaan: 

 
Apabila pada suatu benda kerja diperlukan beberapa tanda pengerjaan, maka 

semua tanda pengerjaan dibuat pada bidang masing-masing (a). Penulisan 

tanda pengerjaan harus searah dengan arah cara pengerjaan, seperti pada (b) 

dimana terdapat penempatan yang salah. Penulisan menggunakan huruf kecil 

 

8. Dimensi Ukuran: Prisma Tegak / Kubus / Balok 

Prisma persegi panjang tegak merupakan bentuk geometri yang paling umum. 

Pandangan depan (Tampak Depan) dan atas (Tampak Atas) diberi dimensi 

yang ditunjukan pada Gambar (a) dan (b). 



 
Tinggi dan lebar diberikan pada pandangan depan (Tampak Depan), dan 

kedalaman diberikan pada pandangan atas (Tampak Atas). Dimensi tegak 

(Vertikal) dapat ditempatkan di kiri atau kanan, asalkan keduanya ditempatkan 

segaris. Dimensi mendatar (Horizontal) berlaku untuk pandangan depan 

(Tampak Depan) dan atas (Tampak Atas), dan harus ditempatkan di antara 

keduanya, seperti yang ditunjukan pada gambar, dan tidak di atas pandangan 

atas (Tampak Atas) atau di bawah pandangan depan (Tampak Depan). 

Pandangan depan dan samping harus diberi dimensi seperti pada (c) dan (d). 

Dimensi mendatar (Horizontal) dapat ditempatkan di atas atau di bawah 

pandangannya, asalkan keduanya di tempatkan segaris. Dimensi di antara 

pandangan berlaku untuk kedua pandangan dan tidak boleh ditempatkan 

sembarangan tanpa alasan khusus. 

 

8. Dimensi Ukuran: Silinder 

 Silinder tegak merupakan bentuk geometrik yang paling umum kedua setelah 

prisma persegi panjang dan biasanya terlihat sebagai poros atau lubang. 

Metode umum pemberian dimensi selinder ialah dengan memberi ukuran 

diameter dan panjangnya atau tingginya dalam pandangan persegi panjangnya. 

Berikut adalah pemberian dimensi pada silinder yang dibenarkan. 



 
 

9. Ukuran garis dimensi (mm): 

 


