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RINGKASAN KEGIATAN 

 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan perancangan dengan menggunakan perangkat 

lunak CATIA dilaksanakan sesuai dengan rencana. Urutan pelaksanaan pelatihan 

ini meliputi, persiapan pelatihan caranya melakukan komunikasi dengan audiens 

(guru SMK) tentang kebutuhan pelatihan yang diperlukan, kemudian dilanjutkan 

dengan pembuatan materi pelatihan dan assessment materi pelatihan, dilanjutkan 

dengan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama empat hari, dengan perincian 

pada hari pertama, pendahuluan yang berisi tentang overview/pandangan secara 

umum perangkat lunak CATIA, demo penggunaan perangkat lunak CATIA untuk 

perancangan, dan melakukan instalasi peragkat lunak CATIA di Personal 

Komputer yang di miliki oleh peserta pelatihan.  Hari kedua materi pelatihan berisi 

tentang macam-macam modul dan workbench yang ada di CATIA. Pejelasan 

tentang modul mechanical design dan workbench part design. Penjelasan dan 

pelatihan proses navigasi di tampilan muka CATIA. Pembuatan sketsa model yang 

akan dibuat dengan sketcher workbench serta pembuatan mondel 3D di working 

view. Hari ketiga pelatihan materi yang di pelajari meliputi penggunaan drafting 

workbench untuk mengkonversi model 3D menjadi model 2D, yang merupakan 

gambar kerja. Gambar kerja yang dibuat meliputi frame dan etiket, pandangan 

depan, samping atas dan potongan serta pemberian dimensi. Pada pertemuan ini 

juga dipelajari bagaimana pengaturan pencetakan gambar kerja yang telah dibuat. 

Hari ke empat pelatihan peserta membuat model 3D baru untuk dijadikan gambar 

susunan dengan menggunakan workbench assembly. Penggunaan navigasi 

manipulation, untuk pengaturan gambar susunan serta pembuatan gambar susunan 

2D dengan menggunakan workbench drafting serta proses pencetakan dengan 

printer. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.Kondisi Mitra 

SMK Muhammadiyah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul D.I.Y. merupakan Sekolah 

Menengah Kejuruan dengan bidang studi Otomotif dan Fashion Design. Sekolah 

ini didirikan sejak enam tahun yang lalu dan sedang berkembang.  Saat ini jumlah 

siswa yang aktif belajar berjumlah 160 siswa. Tenaga pengajar di sekolah ini 

berjumlah kurang dari 20 tenaga pengajar. 

Para tenaga pengajar di sekolah ini masih muda dan membutuhkan wawasan 

pengetahuan dan keahlian yang lebih luas untuk dapat memberikan bekal 

pengetahuan dan keahlian pada siswa didiknya.  

Era saat ini menuntut segala aspek engineering dilakukan secara otomatis. 

Perkembangan tersebut juga terjadi dalam proses pembuatan design engineering. 

Pembuatan gambar yang semula dilakukan dengan cara manual di studio gambar 

mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pembuatan gambar dengan 

menggunakan perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) yang menawarkan 

pembuatan gambar secara otomatis.  

Kemampuan penggunaan perangkat lunak otomatis ini perlu dimiliki oleh para 

tenaga pendidik di SMK ini untuk memberikan bekal pengetahuan dan keahlian 

pada siswa yang belajar di sekolah ini. Harapan yang diinginkan dengan bekal 

tersebut, adalah para siswa dapat berkompetisi untuk memperoleh pekerjaan 

dengan lebih mudah setelah menyelesaikan pendidikannya.  

1.2.Permasalahan Mitra 

Tenaga pengajar di sekolahan ini membutuhkan tambahan wawasan dan 

keahlian yang lebih luas di bidang design. Wawasan tersebut dibutuhkan untuk 

memberikan bekal pada peserta didik yang belajar di sekolah ini. Harapan dengan 

tambahan wawasan tersebut dapat meningkatkan kompetensi lulusan SMK ini, 

sehingga dapat bersaing di pasar tenaga kerja.   
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1.3.Solusi yang ditawarkan 

Persoalan tersebut dapat diatasi dengan melakukan pelatihan perancangan 

dengan menggunakan perangkat lunak CATIA. Perangkat lunak ini merupakan 

salah satu perangkat lunak untuk melakukan pekerjaan di bidang design 

engineering.  

Perangkat lunak ini memiliki beberapa modul yang bermanfaat untuk 

melakukan pekerjaan dibidang design. Modul tersebut diantaranya Mechanical 

design yang digunakan untuk pembuatan model 3D dan drawing 2D. Modul lainnya 

adalah Analysis and Simulation merupakan modul yang digunakan untuk 

melakukan analysis finite element pada rancangan, Modul Digital MockUp yang 

digunakan untuk analysis kinematika dan lain sebagainya. 

Alasan lain pemilihan perangkat lunak ini sebagai materi pelatihan adalah 

karena perangkat lunak ini banyak digunakan di industry, diantaranya PT 

Dirgantara Indonesia, PT. INKA, PT.PAL, PT. Design Teknik, Boeing, Airbus, dan 

lain sebagainya. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak yang terbaik di 

dunia saat ini. 

1.4.Tujuan Kegiatan 

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan tujuan, 

1.  Tenaga pengajar di SMK memperoleh pengetahuan tentang perangkat lunak 

CATIA sebagai salah satu alat yang digunakan di pekerjaan design engineering. 

2.  Tenaga pengajar di SMK mendapatkan peningkatan keahlian dalam penggunaan 

alat otomasi dalam pembuatan gambar kerja dengan salah satu perangkat lunak 

yang ada saat ini. 

3. Tenaga pengajar di SMK dapat memberikan peningkatan kemampuan pada siswa 

didiknya dalam bidang design engineering. 

1.5.Manfaat Kegiatan 

Pelatihan  ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut. 

1. Peningkatan kompetensi lulusan siswa SMK di bidang design engineering 

2. Pemerataan ilmu dan teknologi di bidang design engineering bagi anak bangsa 

3. Salah satu bentuk pengabdian ilmu pengetahuan di bidang design engineering 

pada masyarakat. 
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BAB 2  

METODE PELAKSANAAN 

 

 

 

2.1. Kerangka pemecahan masalah 

Langkah-langkah solusi pemecahan masalah dalam pengabdian masyarakat ini 

seperti tertuang dalam diagram alir gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Diagram alur pelaksanaan pelatihan 
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2.2. Realisasi pelaksanaan pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, pertama 

pelaksana tugas melakukan studi ke masyarakat sasaran untuk mengetahui 

kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh pelaksana 

tugas, guru – guru SMK Muhammadiyah, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul yang 

menjadi sasaran membutuhkan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang 

perancangan/design dengan menggunakan perangkat lunak CAD (Computer Aided 

Design). Kebutuhan tersebut diperlukan untuk memberikan bekal pada peserta 

didik yang sedang sekolah di SMK sasaran. Harapannya selepas siswa menimba 

ilmu di SMK sasaran memiliki kompetensi yang tinggi, sehingga mampu bersaing 

di pasar tenaga kerja. 

Ke dua pembuatan materi pelatihan, berdasarkan kompetensi yang pelaksana 

miliki, pelaksana pelatihan memutuskan untuk menggunakan perangkat lunak 

CATIA untuk pelatihan ini. Alasan penggunaan perangkat lunak ini pertama 

pelaksana menguasi dengan baik perangkat lunak ini, pelaksanan pernah menjadi 

praktisi dengan mempergunakan perangkat lunak ini, pelaksana menilai perangkat 

lunak ini paling efisien untuk perancangan berbasis CAD, disamping itu perangkat 

lunak ini umum digunakan di industri di seluruh dunia dan merupakan salah satu 

pelopor dalam otomatisasi dalam perancangan. Industri yang memanfaatkan 

perangkat lunak ini, diantaranya meliputi PT Dirgantara Indonesia, PT INKA 

Madiun, PT PAL Surabaya, Boeing Aerospace Industry, Airbus Industry, dan 

banyak lagi lainnya. Materi pelatihan berisi tentang pandangan umum tentang 

CATIA, Modul dan workbench yang ada di perngakat lunak ini, Sistem navigasi, 

serta Menu yang digunakan, Cara pembuatan model 3D (three dimension), Cara 

pembutan gambar 2D (two dimension), Cara pemberian dimensi, Cara pencetakaan, 

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses produksi gambar kerja dengan 

perangkat lunak ini. 

Ke tiga Assesment materi pelatihan, materi pelatihan ini sebelum digunakan 

untuk melakukan pelatihan di SMK sasaran, di uji coba dulu untuk memastikan 

akurasinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan urutan dalam 

proses pembuatan gambar dengan perangkat lunak ini. Pelaksanaan assessment ini 
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dilakukan oleh pelaksana secara mandiri dan dengan mensharing materi ini pada 

beberapa rekan untuk di baca dan dicoba. 

Ke empat pelaksanaan pelatihan di SMK sasaran pada hari pertama dilakukan 

dengan melakukan demo penggunaan perangkat lunak ini dalam menghasilkan 

gambar kerja serta pengenalan secara umum. Selanjutnya dilakukan pelatiahan 

bagaimana menginstallasi perangkat lunak ini di personal computer yang dimiliki 

oleh para guru SMK sasaran. Pada hari kedua mulai dilakukan pengenalan modul-

modul dan workbench yang ada di perangkat lunak ini  dan akan digunakan untuk 

pelatihan pembuatan gambar kerja. Hari itu juga mulai membuat model 3D yang 

diawali dengan pembuatan sketsa di workbench schetcher kemudian di konversi 

menjadi model 3D di workbench part design. Hari ketiga pelatihan dilanjutkan 

dengan pembuatan gambar kerja, dan proses pencetakan. Pada hari ke empat 

pelatihan dilanjutkan dengan membuat model 3D lagi untuk menguji kemmpuan 

penyerapan materi pelatihan pada sesi sebelumnya. Hasilnya dilakukan assy 

(penggambungan) model 3D yang dibuat pada sesi sebelumnya dan model yang 

dibuat pada sesi terakhir ini dengan menggunakan workbench assembly. Kemudian 

dilanjutkan dengan pembuatan gambar susunan dengan workbench drafting. 

Pelatihan pada sesi ini merupakan akhir dari sesi abdimas di periode ini. 

2.3. Khalayak sasaran  

Sasaran pengadian pada masyarakat ini adalah guru-guru SMK  

Muhammadiyah  Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY.  Pelatihan ini akan membantu 

mereka untuk memiliki wawasan dan pengetahuan tentang otomatisasi design, 

pembuatan gambar kerja dengan CAD,  dan mengenal salah satu perangkat lunak  

yaitu CATIA yang dapat digunakan untuk proses pembuatan model 3D dan gambar 

kerja 2D.
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BAB 3  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

3.1. Hasil Pelatihan 

Pada akhir pelatihan guru-guru SMK Muhammadiyah Bangunjiwo, akan 

memperoleh hasil, diantaranya. 

1. Mengenal perangkat lunak CATIA secara umum 

2. Memperoleh pengetahuan tentang penggunaan perangkat lunak CATIA 

untuk kebutuhan design 

3. Mampu membuat model 3D baik single komponen maupun model 3D 

susunan. 

4. Mampu membuat gambar kerja 2D dari model 3D single komponen 

maupun dari model 3D susunan. 

5. Memperoleh kemampuan dasar untuk mempelajari penggunaan perangkat 

lunak CATIA secara mandiri. 

3.2. Pembahasan Pelatihan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelatihan ini para guru SMK 

Muhammadiyah Bangunjiwo ini akan mampu mengenalkan proses pembuatan 

gambar kerja dengan perangkat lunak CATIA kepada para siswa yang belajar di 

sekolah ini. 

Para guru SMK ini juga akan dapat mengembangkan diri mereka secara 

mandiri untuk menguasai perangkat lunak ini pada tingkatan lanjut dalam 

perancangan dengan perangkat lunak.  

Kelanjutan pelatihan penggunaan perangkat lunak ini, di level yang lebih tinggi 

perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk lebih optimal dalam penguasaan 

perangkat lunak ini. Harapannya dengan pelatihan yang berkelanjutan akan dapat 

meningkatkan kemampuan skill para guru SMK, sehingga lebih optimal dalam 

penggunaan perangkat lunak ini. Dampaknya dapat memberikan nilai tambah yang 

lebih baik pada kualitas lulusan siswa di SMK ini. 
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BAB 4  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

4.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pelatihan ini, 

1. Para guru SMK Muhammadiyah Bangunjiwo Kasihan Bantul merasa tertarik 

    dan bersyukur dengan adanya pelatihan ini. 

2. Para guru tersebut memperoleh pengetahuan dan tambahan keahlian dalam 

     membuat gambar kerja dengan perangkat lunak CATIA. 

3. Para guru tersebut merasa adanya peningkatan kepercayaan diri dalam  

     membekali siswanya dalam proses belajar mengajar dibidang design. 

4. Bagi Institut Sains dan Teknologi AKPRIND aktivitas ini merupakan sarana  

     promosi pada calon mahasiswa baru. 

4.2. Saran 

Saran atas diadakannya kegiatan ini adalah, 

1. Perlu adanya keberlanjutan di masa mendatang 

2. Perlu adanya dukungan yang optimal dari LPPM dan Institut terutama dalam 

pendanaan.
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar belakang 

Menggambar bagi seorang engineer merupakan alat untuk menuangkan ide 

dalam proses pembuatan produk. Proses pembuatan gambar teknik dapat dilakukan 

secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak perancangan.  

Sejarah penuangan ide dalam bentuk gambar teknik diawali dengan pembuatan 

gambar secara manual berupa sket ataupun gambar produk yang akan dibuat secara 

langsung di kertas gambar. Pada umumnya gambar yang dibuat tersebut terdiri dari 

gambar pandangan depan, samping dan belakang serta beberapa gambar tambahan 

seperti gambar potongan yang bertujuan untuk memperjelas geometri yang akan 

dibuat. Standar penggambaran yang dipergunakan meliputi strandar penggambaran 

dengan proyeksi Amerika atau Eropa. Proses pembuatan gambar secara manual 

tersebut membutuhkan pengetahuan di bidang teknik dan keahlian tersendiri serta 

membutuhkan waktu yang panjang.  

Kelemahan penggambaran secara manual tersebut mendorong para peneliti 

untuk mengembangkan peralatan otomatisasi untuk membuat gambar teknik. 

Perangkat lunak peralatan tersebut saat ini berkembang pesat. Variasinya seperti 

AutoCAD, ProEng, AutoDESK, Solidworks, AutoPIPE, CATIA, dan lain 

sebagainya. Tiap produk tersebut menawarkan keunggulan tersendiri. 

Prinsip kerja perangkat lunak tersebut secara umum sama, sesuai dengan teknik 

penggambaran secara manual. Perbedaanya terletak pada tingkat akurasi, efisiensi, 

dan otomasinya dalam proses pembuatan gambar. 

Pada sesi ini penulis akan memperkenalkan salah satu perangkat lunak CATIA 

V5R20 untuk pembuatan gambar teknik. Alasan pemilihan perangkat lunak ini 

karena penggunaannya yang luas di dunia industri, tingkat akurasinya tinggi, serta 

merupakan perangkat lunak yang interactive dan user friendly.  
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1.2 CATIA V5R20 secara umum 

CATIA merupakan singkatan dari Computer Aided Three Dimensional 

Interactive Application. Konfigurasinya terdiri dari lunak ini terdiri dari tiga 

platform, yaitu P1, P2, dan P3. Platform pertama (P1) ditujukan untuk penggunaan 

khusus perancangan saja, Platform ke dua (P2) ditujukan sebagai alat perancangan 

juga digunakan untuk tambahan proses dalam permesinan, sedangkan Platform ke 

tiga (P3) merupakan perpaduan diantara platform ke dua dan pertama dengan 

kemampuan tambahan customize. 

 

1.3 CATIA V5R20 di Windows Operating system 

CATIA V5 dapat di jalankan di UNIX maupun di Windows Operating system. 

Perbedaan pengoperasian di ke dua OS tersebut hampir tidak ada. Keunggulan 

penggunaan Windows OS terletak pada familiarisasi kita dengan OS ini. Fungsi-

fungsi di Windows OS dapat digunakan pada perangkat lunak ini. Contohnya di 

Windows OS untuk melakukan Cut/Copy dapat dilakukan dengan Ctrl C/ Ctrl V, 

hal yang sama dapat dilakukan di perangkat lunak ini. 



5 

 

BAB 2  

NAVIGASI dan PEMBUATAN MODEL di CATIA V5R20 

 

2.1 Standard screen layout 

Tampilan muka CATIA V5 seperti dapat dilihat pada Gambar 1. 

.  

Gambar 1 Halaman muka CATIA V5 

 

The Start Menu 

 

Gambar 2 The start Menu 
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Tampilan layar selanjutnya seperti ditunjukkan pada Gambar 3 

 

Gambar 3 The working window 

Specification three     A Working Plane 

 

Gambar 4 Uraian specification three, a working plane, dan compass 

navigation 
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2.2 Pembuatan Model pertama di CATIA V5R20 

Pembuatan gambar 2D di CATIA V5 di awali dengan pembuatan model 3D 

gambar tersebut di working window pada mechanical design workbench. 

Urutannya dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Pembuatan sketsa profile model di sketcher, langkahnya dengan klik sketch 

menu dan klik salah satu bidang kerjanya, dan dilanjutkan dengan membuat sket 

model yang akan dibuat. Hasilnya seperti pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 Hasil sket profil model di sketch window 

 

2. Langkah berikutnya keluar dari sketch window dengan klik Exit workbench. 

 

3. Tampilan layar monitor seperti Gambar 6  merupakan model yang kita buat 

 

Gambar 6 Model pertama 
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4. Pembuatan gambar kerja, dilakukan dengan masuk ke modul dafting 

 

Gambar 7  Modul Drafting 

Tampilan layar menjadi seperti Gambar 8. 

 

Gambar 8 New Drawing creation 
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Gambar 9 Inset New Drawing creation 

Klik Ok maka tampilan layar monitor menjadi seperti Gambar 10 

 

Gambar 10 Drawing Workbench 

Membuat drawing area dan etiket, dengan klik menu edit sheet background 

seperti pada Gambar 11. 

 

Gambar 11 Sheet Background 
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Klik   Tampilan layar monitor menjadi Gambar 12, lanjutkan dengan klik Ok   

 

Gambar 12 Pembuatan garis tepi dan etiket drawing 

Garis tepi dan etiket akan muncul seperti Gambar 13 dan editing etiket dilakukan 

 

Gambar 13 Garis tepi dan etiket drawing 

 

Gambar 14 Editing etiket 

Kembali ke working view dengan klik edit + working view, seperti Gambar 15 
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Gambar 15 Kembali ke Lembar kerja 

Tampilan monitor menjadi seperti Gambar 16 

 

Gambar 16 Working view 

 

Pembuatan pandangan pada working view menggunakan menu seperti Gambar 17 

 

Gambar 17 Menu untuk membuat pandangan 
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Klik front view di Gambar 17 dan reference plane view pada 3D working windows 

seperti Gambar 18 

 

Gambar 18 3D working view windows 

 

Layar Monitor akan menjadi seperti Gambar 19 

 

Gambar 19 Pandangan depan 

Sedangkan pandangan samping dan bawah di buat dengan cara seperti Gambar 20 

dengan cara klik Projection view . 

 

Gambar 20 Pembuatan pandangan samping dan bawah 
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Sedangkan scaling dilakukan dengan klik kanan properties seperti Gambar 21 

 

Gambar 21 Scaling pandangan 

 

Hasil akhir pembuatan drawing seperti Gambar 22 

 

Gambar 22 Hasil akhir drawing 



14 

 

 

Pemberian dimensi / ukuran dilakukan dengan cara klik  

sehingga  tampilan dilayar monitor seperti Gambar 23 berikut. 

 

Gambar 23 Menu dimension 

 

Pemberian dimensi pada working window kita lakukan sesuai keperluan untuk 

proses manufacture.  

Pencetakan hasil kerja dilakukan dengan cara klik File  Print seperti Gambar 24 

 

Gambar 24 Proses printing 
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2.3 Membuat model ke dua 

Pengetahuan anda sampai tahap ini memungkinkan anda untuk membuat model 

dan pembuatan gambar kerja secara mandiri untuk membuktikan hal tersebut. 

Pelajaran berikutnya adalah anda membuat model dengan sket seperti berikut ini 

 

Gambar 25 Sket model ke dua 

 

Hasil akhir model kedua nantinya harus seperti Gambar 26 

 

Gambar 26 Model kedua 
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BAB 3  
PENUTUP 

 

 

Pada tahap ini peserta pelatihan sudah mampu membuat model komponen 

dalam bentuk tiga dimensi dan mampu mengkonversikannya menjadi gambar kerja. 

Gambar kerja tersebut akan menjadi alat untuk proses produksi. 
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LAMPIRAN 2: Hasil karya peserta pelatihan 
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LAMPIRAN 3: Foto kegiatan pelaksanaan pelatihan 
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LAMPIRAN 4: Surat permohonan diadakan pelatihan 

 

 



4 

 

LAMPIRAN 5: Surat jawaban kegiatan pelatihan 
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LAMPIRAN 6: Surat tugas pelaksanaan pelatihan 
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LAMPIRAN 7: Daftar hadir perserta pelatihan 
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LAMPIRAN 8: Ucapan Terima Kasih 

 

 

 


