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KATA PENGANTAR

Modul dengan judul “Praktek Kerja Pipa” merupakan bahan ajar yang
digunakan sebagai panduan praktek Mahasiswa Program Studi
Diploma IV Program Studi Konstruksi Bangunan Gedung Jurusan
Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado untuk membentuk salah satu
bagian dari kompetensi melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan.

Modul ini membahas secara sederhana memotong dan mengulir pipa
galvanis, instalasi pipa tertutup serta memasang wastafel, kloset
jongkok dan kloset duduk. Modul ini terkait dengan modul lain yang
membahas masonry dan kerja beton.

Dengan modul ini mahasiswa dapat melaksanakan praktek tanpa harus
banyak dibantu oleh instruktur



PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul ini akan membahas tentang instalasi pemipaan, mulai dari memotong, mengulir sampai
pada instalasi pipa tertutup.

B. Kompetensi yang dikembangkan

1. Mengetahui jenis – jenis dan fungi dari pipa.

2. Mengenal alat – alat yang digunakan saat melakukan instalasi pipa.

3. Memahami cara pemotongan dan penguliran pipa.

4. Mengetahui langkah – langkah proses penginstalasian pipa.

5. Mengetahui langkah – langkah proses pemasangan alat saniter.

C. Waktu

Praktek kerja pipa ini dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja pada semester yang berjalan.



D. Petunjuk penggunaan modul

1. Sebelum melaksanakan praktek, bacalah dan perhatikan gambar kerja.

2. Menfokuskan perhatian pada pekerjaan dan bersihkanlah dari hal-hal yang dapat

mengganggu kelancaran kerja

3. Menyimpan potongan-potongan pipa yang tidak dipakai di tempat yang aman, sebab

kalau terinjak bisa tergelincir.

4. Siapkan segala sesuatunya, seperti pakaian kerja, bahan dan alat-alat sebelum praktek

dimulai.

5. Bekerjalah dengan hati-hati dan teliti, sehingga dapat dihasilkan pekerjaan yang

memuaskan.



E. Tujuan Akhir

Setelah mengikuti seluruh kegiatan praktek ini, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Mempersiapkan peralatan dan bahan praktek dengan benar dan sesuai fungsi.

2. Menjaga keselamatan kerja dengan benar.

3. Memotong dan mengulir pipa

4. Membuat instalasi pipa.

5. Memasang wastafel, kloset jongkok dan kloset duduk



A. Material Pipa

Pipa adalah istilah untuk benda silinder yang berlubang dan
digunakan untuk memindahkan zat hasil pemrosesan seperti
cairan, gas, uap, zat padat yang dicairkan maupun serbuk halus. 

Material yang digunakan sebagai pipa sangat banyak diantaranya
adalah: beton cor, gelas, timbal, kuningan (brass), tembaga, 
plastik, aluminium, besi tuang, baja karbon, dan baja paduan.

Pemilihan material pipa akan sangat membingungkan sehingga
perlu pemahaman mendalam untuk apa saluran/sistem pipa itu
dibuat, mengingat setiap material memiliki keterbatasan dalam
setiap aplikasinya.

Material yang paling umum digunakan adalah pipa baja karbon.



B. Jenis dan Fungsi Pipa

1. Pipa galvanis

2. Pipa besi tuang

3. Pipa tembaga

4. Pipa PVC (Polyvinyl Clorida)



C. Penyambungan Pipa Untuk membuat suatu instalasi pasti kita membutuhkan
banyak pipa, karena keterbatasan panjang, dan bentuk
pipa yang dijual di pasaran dan diproduksi dari pabrik, 
maka dalam pekerjaan suatu instalasi kita tak terlepas
dari penyambungan-penyambungan pipa.



D. Sistem Saluran dan Pembuangan Sistem saluran dan pembuangan adalah
suatu konstruksi yang mengatur pemasukan
atau penyuplaian air bersih guna kebutuhan
manusia dan pengeluaran/pembuangan air 
bekas/limbahnya ketempat tertentu.

Pekerjaan pipa dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Jaringan Pipa Dalam

2. Jaringan Pipa Luar

Jaringan pipa dalam adalah pemasangan atau
penyambungan pipa-pipa untuk pemasukkan
dan pipa pengeluaran khusus yang terdapat
di dalam bangunan untuk segala keperluan
alat plambing

Jaringan pipa luar adalah pemasangan atau
penyambungan pipa-pipa di luar bangunan.



E. Sistem Pendistribusian Air Bersih
Sistem penyediaan air bersih yang banyak digunakan saat ini dapat dikelompokkan
sebagai berikut:

1. Sistem Sambungan Langsung Dalam sistem ini, pipa didistribusikan
dalam gedung disambung langsung
dengan pipa utama penyediaan air bersih
(misalnya dari PDAM).

2. Sistem Tangki Atap Sistem ini, air ditampung lebih dahulu dalam tangki
bawah ( dibuat pada lantai terendah bangunan atau
bawah muka tanah), kemudian dipompakan ke suatu
tangki yang terletak diatas atap atau lantai tertinggi
bangunan.



F. Alat Saniter Alat saniter adalah suatu alat untuk keperluan manusia yang ada
hubungannya dengan kebutuhan air dan pembuangannya, sehingga
manusia dapat terjamin kesehatannya.



G. Job Shet Praktek Kerja Pipa

1. Pengenalan Alat

2. Alat Sambung

3. Memotong Pipa Galvanis

4. Mengulir Pipa Galvanis

5. Instalasi Pipa Tertutup

6. Cara Membuat Socket dan Menyambung Pipa PVC

6. Memasang Wastafel

7. Memasang Kloset Jongkok dan Duduk



Pengenalan Alat



A. Standar Kompetensi.

Melaksanakan pekerjaan pemipaan.

B. Kompetensi Dasar.

Mengidentifikasi peralatan praktek kerja pipa serta mengetahui 

fungsi dan cara penggunaannya.

C. Indikator.

1. Peralatan praktek kerja pipa dapat diidentifikasi.

2. Fungsi peralatan praktek kerja pipa dapat diketahui.

3. Cara penggunaan peralatan praktek kerja pipa dapat diketahui.



D. Peralatan Praktik Kerja Pipa 
Peralatan kerja pipa terdiori beberapa macam alat yang biasanya dipakai, 
baik alat untuk memotong, mengukur, mengulir, membersihkan dan alat 
bantu untuk memudahkan pekerjaan pipa. Alat-alat tersebut antara lain :

1. Alat Pemberi Tanda.
Penggores Baja
Terbuat dari baja yang 
keras dengan ujung 
yang lancip, Berguna 
untuk menggores 
sebagai penandaan 
pengukuran pada pipa



D. Peralatan Praktik Kerja Pipa 
2. Alat Ukur

Siku-siku
Terbuat dari baja 
atau stainless, 
mempunyai 
ukuran dan 
berguna untuk 
memeriksa 
kesikuan dari alat 
kerja atau benda-
benda kerja

Meteran / Pita Ukur
Digunakan untuk mengukur 
besaran panjang, lebar dan 
tinggi



D. Peralatan Praktik Kerja Pipa 
3. Alat Pemotong

Gergaji Besi
Mata gergaji terbuat dari baja keras, 
ada yang mempunyai satu sisi dan 
ada yang mempunyai dua sisi

Pipa cutter (pipa galvanis) 
Digunakan untuk memotong pipa tegak 
lurus terhadap sumbu panjang pipa

Boring Reamer
Berbentuk seperti bor tangan yang 
berguna untuk membersihkan bram 
pada bagian dalam pipa dengan cara 
memasukkan reamer kedalam pipa 
kemudian diputar



D. Peralatan Praktik Kerja Pipa 
4. Alat Ulir

Snay (alat untuk mengulir)
Alat ini terbuat dari baja yang berbentuk 
sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk 
membuat ulir. Alat ini terdiri tangkai dan mata ulir

5. Alat Penjepit
Ragum Pipa
Alat ini 
berguna untuk 
menjepit benda 
kerja, terbuat 
dari baja, selain 
itu berguna 
menjepit benda 
kerja

Ragum Meja
Digunakan untuk menjepit pipa atau 
benda kerja



D. Peralatan Praktik Kerja Pipa 
6. Alat Penunjang

Sikat kawat
Berguna untuk membersihkan bram setelah 
diulir dan membersihkam benda kerja

Kunci Pipa
Digunakan sebagai alat bantu dalam 
pelaksanaan pekerjaan pipa

Kunci Inggris
Digunakan sebagai alat bantu dalam 
pelaksanaan pekerjaan pipa



D. Peralatan Praktik Kerja Pipa 
6. Alat Penunjang

Waterpass
Alat penunjang yang digunakan untuk 
mengukur ketegakan, kedataran dan 
kemiringan 45º

Kikir
Kikir digunakan untuk meratakan, mengurangi, 
menghaluskan permukaan, dan membuat bram. Kikir 
memiiki spesifikasi berbentuk persegi empat, berbentuk 
busur, berbentuk bulat, dan berbentuk segitiga

Obeng-obeng
Obeng-obeng ini digunakan untuk 
pemasangan alat saniter. Obeng-obeng ini 
memiliki spesifikasi ujung pipih, strip, 
kembang, dan cross



D. Peralatan Praktik Kerja Pipa 
6. Alat Penunjang

Minyak oli/Oil Can
Minyak oli digunakan untuk melumas pipa pada 
bagian uliran sehingga mudah untuk diulir

Sarung Tangan

Masker



Alat Sambung



A. Standar Kompetensi
Melaksanakan pekerjaan pemipaan.

B. Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi alat sambung, stop cock dan gate valve pada praktek 

kerja pipa serta mengetahui fungsi dan cara penggunaannya.

C. Indikator
1. Alat-alat sambung untuk praktek kerja pipa dapat diidentifikasi.
2. Fungsi alat-alat sambung untuk praktek kerja pipa dapat diketahui.
3. Pemasangan stop cock dan gate valve jangan sampai terbalik.

D. Tujuan Praktek Kerja Pipa
1. Mengetahui bentuk dan fungsi dari alat sambung
2. Mengetahui bentuk dan fungsi dari stop cock
3. Mengetahui bentuk dan fungsi dari gate valve



E. Macam – macam Alat Sambung  
Alat sambung (fitting) berguna sekali terhadap pemasangan instalasi pipa. 
Untuk membuat suatu instalasi pasti kita membutuhkan banyak pipa, karena 
keterbatasan panjang, dan bentuk pipa yang dijual di pasaran dan diproduksi 
dari pabrik, maka dalam pekerjaan suatu instalasi kita tak terlepas dari 
penyambungan-penyambungan pipa. Adapun macam-macam alat sambung 
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Socket
a. Digunakan untuk memperpanjang pipa 

(menyambung pipa lurus)
b. Diameter pipa yang disambung sama 

dengan penyambungan
c. Memakai ulir dalam



2. Reducer Socket

E. Macam – macam Alat Sambung  

Digunakan untuk memperkecil aliran

3. Elbow Galvanis dan PVC
a. Digunakan untuk membelokkan aliran 
b. Menggunakan ulir dalam

4. Reducer Elbow
Digunakan untuk memperkecil 
aliran yang dibelokkan tanpa 
mengurangi kecepatan



E. Macam – macam Alat Sambung  

5. Bend
Digunakan untuk membelokkan 
arah aliran beradius besar

6. Tee Stuck
Digunakan untuk membagi 
aliran menjadi dua arah

7. Cross

Digunakan untuk membagi 
aliran menjadi 3 arah



E. Macam – macam Alat Sambung  

8. Barrel Union
Digunakan untuk menyambung pipa 
permanent (mati) yang terdiri dari 3 bagian

9. Dop / Cap
Digunakan untuk menutup aliran 
pada ujung pipa

10.Plug

Digunakan untuk menutup pipa pada sambungan



E. Macam – macam Alat Sambung  

11.Kran
Digunakan untuk penutupan atau 
pengeluaran air pada tempat tertentu

12.Bushis

a. Digunakan untuk menyambung 2 buah 
pipa yang berlainan ukuran diameternya

b. Mempunyai ulir luar pada sisi luar dan 
ulir dalam pada sisi dalam



E. Macam – macam Alat Sambung  

13.Plain Nipple, Barrel Nipple, Hexagonal Nipple, Flange, 
Lock Nut, dan Long Screw

Adalah alat sambung lainnya sebagai pelengkap



F. Stop Cock dan Gate Valve

Fungsi dari Stop cock dan gate valve adalah untuk menutup atau 

membuka aliran air sementara.

Digunakan untuk mengatur aliran yang masuk dalam gedung. 

Dipasang sebelum meteran. 

Dapat menutup/menghentikan aliran pada saat perbaikan 



Memotong Pipa Galvanis



A. Standar Kompetensi
Melaksanakan pekerjaan pemipaan.

B. Kompetensi Dasar
Melaksanakan pekerjaan memotong pipa galvanis dengan 

berbagai ukuran yang ada.

C. Indikator
1. Proses untuk memotong pipa galvanis dapat ditentukan.
2. Hasil praktek memotong pipa galvanis dapat ditentukan.

D. Tujuan Khusus 
1. Mengukur dan memberi tanda pipa galvanis dengarr jelas
2. Memotong pipa galvanis dengan gergaji besi atau dengan pipe 

cutter
3. Mernbersihkan bram atau serpih bekas pemotongan dengan 

burring reamer serta meratakan ujung pipa dengan kikir.



E. Instruksi Umum
Pemotongan pipa ini ditekankan pada ketegakan pemotongan yang dapat menunjang 
job-job selanjutnya. Karena pemotongan ini sangat penting hubungannya dengan 
pemasangan instalasi pipa.
Pemotongan dilakukan dengan:
1. Pemotong pipa (pipe cutter)
2. Gergaji besi
3. Cara gabungan (comtinc method)
Tetapi yang paling sempurna clan baik adalah cara gabungan karena factor 
perubahan bentuk sedikit sekat

F. Peralatan dan Bahan Praktik 
Peralatan
1. Ragum pipa 5. Gergaji besi
2. Mistar baja 6. Burring reamer
3. Penggores 7. Kikir 
4. Pipe cutter 8. Jangka serong

Bahan yang diperlukan:
Pipa galvanis diameter ½, ¾, 1 dan 1½ in dengan panjang 100 mm



G. Langkah Kerja  

1. Siapkan semua alat dan bahan yang akan dipergunakan, letakan didekat tempat 

atau lokasi 

2. Ukurlah panjang pipa 100 mm, mulai dari pipa dengan diameter ½ in sampai 

dengan pipa dengan diameter 1½ in.

3. Potonglah pipa dengan melebihkan 1,5 mm dari 100 mm dengan

a. Gunakan pemotong pipa untuk pipa Ø ½ in dan Ø ¾ in

b. Gunakan gergaji besi untuk pipa Ø 1 in dan Ø 1½ in

c. Gunakan cara gabungan untuk pipa Ø 1 ½ in

4. Bersihkan bram atau serpih bekas pemotongan dengan burring reamer

5. Kikirlah permukaan pipa supaya halus dan periksalah kesikuan dari permukaan 

pipa serta ukurannya harus tepat 100 mm dengan toleransi 0,2 mm

6. Periksakanlah kepada instruktur



H. Gambar Kerja



Mengulir Pipa Galvanis



A. Standar Kompetensi
Melaksanakan pekerjaan pemipaan.

B. Kompetensi Dasar
Melaksanakan pekerjaan mengulir pipa galvanis dengan berbagai 

ukuran yang ada.

C. Indikator
1. Proses untuk mengulir pipa galvanis dapat ditentukan.
2. Hasil praktek mengulir pipa galvanis dapat ditentukan.

D. Tujuan Khusus 
1. Menentukan panjang ulir untuk pipa Ø ½, ¾, 1 in
2. Mengoperasikan alat ulir atau snay langsung dengan baik
3. Membuat ulir pada pipa galvanis Ø ½, ¾, 1 in



E. Instruksi Umum

Maksud dari penguliran dari pipa galvanis adalah untuk menyambung pipa 

dengan alat sambung (fitting), dimana penyambungan dilakukan apabila:

1. Akan menyambung pipa lebih dari 6 m

2. Akan membelokkan arah aliran

3. Akan mencabangkan saluran

Jadi hal tersebut diatas kesemuanya memerlukan penyambungan yang baik.

Ini akan terasa sekali apabila kita hendak memasang instalasi didalam rumah



F. Peralatan dan Bahan Praktik 

Peralatan

1. Ragum pipa 6. Snay / alat ulir

2. Mistar baja 7. Burring reamer

3. Penggores8. Kuas kecil 

4. Pipe cutter 9. Kunci pipa

5. Gergaji besi 10. Kikir 

Bahan yang diperlukan:

1. Pipa galvanis diameter ½, ¾ dan 1 in dengan panjang 50 cm

2. Minyak pelumas atau oli

3. Alat sambung pipa (sesuai kebutuhan, digunakan untuk memeriksa hasil ulir)



G. Langkah Kerja  

1. Siapkan semua alat dan bahan yang akan dipergunakan, letakan didekat tempat 
atau lokasi 

2. Potong pipa sepanjang 50 cm, mulai dari pipa dengan diameter ½ in sampai 
dengan pipa dengan diameter 1 in.

3. Bersihkan bram atau serpih bekas pemotongan dengan burring reamer 
4. Kikirlah permukaan pipa supaya halus dan periksalah kesikuan dari permukaan 

pipa serta ukurannya tepat
5. Ulir dan tandai pipa dengan jelas panjang ulir dari masing-masing pipa tersebut:

a. Pipa Ø ½ in panjang ulir 15 mm
b. Pipa Ø ¾ in panjang ulir 17 mm
c. Pipa Ø 1 in panjang ulir 20 mm 

6. Ulirlah pipa tersebut sesuai dengan ukuran yang tertera
7. Bersihkan ulir dari bram atau serpih bekas penguliran dengan burring reamer
8. Cobalah dahulu dengan alat-alat sambung 
9. Periksakanlah kepada instruktur



H. Gambar Kerja



Instalasi Pipa Tertutup



A. Standar Kompetensi

Melaksanakan pekerjaan pemipaan.

B. Kompetensi Dasar

Melaksanakan pekerjaan pembuatan instalasi pipa tertutup.

C. Indikator

1. Proses untuk membuat instalasi pipa tertutup dapat ditentukan.

2. Hasil praktek membuat instalasi pipa tertutup dapat ditentukan.

D. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan memahami kegunaan dari alat sambung (fitting)

2. Terampil dalam pemasangan alat sambung pipa

3. Membuat instalasi pipa tertutup dengan benar dan tidak bocor



E. Instruksi Umum

Pemasangan instalasi ini biasanya dipasang pada pabrik untuk penyulingan seperti 

penyulingan minyak dari tumbuh – tumbuhan dan lain – lain juga dapat pada instalasi 

air bersih didalam rumah.

Dalam penyambungan, alat sambung dengan pipa diusahakan tidak terjadi kebocoran. 

Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan melilitkan call tape atau tali 

hanep dapat juga dengan tali goni sebelum pemasangan alat sambung. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah pemasangan atau penyambungan stop kran dan barrel union 

jangan sampai terbalik karena akan mengakibatkan kebocoran.



F. Peralatan dan Bahan Praktik 
Peralatan

1. Ragum pipa 5. Pipe Cutter 9. Kuas Kecil 
2. Ragum meja 6. Minyak Pelumas/oli 10. Kunci Pipa
3. Mistar baja 7. Snay/Alat ulir 11. Seal Tape
4. Penggores 8. Burring Reamer 12. Kikir

Bahan yang diperlukan:
1. Pipa galvanis diameter ½, dengan rincian seeprti berikut:

a) Pipa panjang 30 cm sebanyak 6 batang
b) Pipa panjang 60 cm sebanyak 2 batang
c) Pipa panjang 50 cm sebanyak 1 batang

2. Elbow Galvanis (3 buah)
3. Tee (3 buah)
4. Barrel Union (2 buah)
5. Meteran Air (1 buah)
6. Stop Kran (1 buah)
7. Minyak pelumas atau oli



G. Langkah Kerja  
1. Persiapan

a) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam job
b) Meletakkan pipa galvanis pada ragum meja/ragum pipa, mengukur 

dengan mistar baja, menandai dengan penggores, dan memotong pipa 
dengan pipe cutter berdasarkan ukuran yang ditentukan dan sesuai 
dengan jumlah yang dibutuhkan, yaitu:
 30 cm 6 batang
 60 cm 2 batang
 50 cm 1 batang

c) Membersihkan bram pipa yang telah dipotong dengan menggunakan 
boring reamer, kemudian menghaluskan/meratakan ujung pipa dengan 
kikir

d) Mengulir pipa dengan menggunakan sney langsung. Panjang uliran pipa 
adalah 15 mm. Selanjutnya, menghaluskan ujung pipa yang telah di ulir 
dengan menggunakan kikir.



G. Langkah Kerja  
2.     Prosedur Kerja

a) Memasang elbow galvanis pada salah satu ujung pipa galvanis 60 cm, 
dan memasang tee pada ujung yang lain, dan menggunakan seal tape 
jika sambungan terasa longgar

b) Menyambung ke 4 pipa galvanis 30 cm dengan barrel union, 2 
pipa/barrel union.



G. Langkah Kerja  
2.    Prosedur Kerja

c) Menyambung/merangkai pipa galvanis yang di maksud pada poin 1 
dan 2 dengan rangkaian sebagai berikut :



G. Langkah Kerja  
2.    Prosedur Kerja

d) Menyambung pipa 30 cm pada masing-masing tee yang terdapat pada
ujung rangkaian



G. Langkah Kerja  
2.    Prosedur Kerja

e) Memasang meteran air pada salah satu ujung rangkaian, dan memasang
tee di ujung yang lain



G. Langkah Kerja  
2.    Prosedur Kerja

f) Memasang elbow pada pipa 50 cm, kemudian memasang pipa 30cm pada
elbow tersebut, lalu dipasang vertikal pada rangkaian.



Memasang Wastafel



A. Standar Kompetensi
Melaksanakan pekerjaan pemipaan.

B. Kompetensi Dasar
Melaksanakan pekerjaan pemasangan bak cuci tangan/wastafel.

C. Indikator
1. Proses untuk pemasangan bak cuci tangan/wastafel dapat

diselesaikan.
2. Hasil praktek pemasangan bak cuci tangan/wastafel dapat

digunakan.

D. Tujuan Khusus
1. Memasang bak cuci tangan yang dipasang pada dinding

tembok dengan benar
2. Menjelaskan cara mengatasi kesulitan yang timbul dalam

pemasangan bak cuci tangan dengan tepat



E. Instruksi Umum

Bak cuci tangan atau wastafel adalah salah satu alat saniter yang termasuk
dalam kelompok alat saniter badan (ablutionary fixtures). Kegunaan wastafel

adalah untuk mencuci anggota badan (tangan dan muka). Bak cuci tangan, 
pada umumnya dipasang pada tembok yang lurus. Dalam hal

pemasangannya dapat dilengkapi dengan kabinet / meja yang 
memungkinkan untuk menyimpan barang – barang dibawahnya. Selain itu
ada juga yang dilengkapi dengan kaki dibawahnya dari bahan yang sama
dengan bahan bak tersebut. Bak cuci tangan harus dipasang cukup kuat, 

rapat dengan tembok dan horizontal atau waterpas. Selain kran air dingin, 
bak cuci tangan dapat juga dilengkapi dengan kran air panas atau

kombinasi dari keduanya (kran mixer).



F. Peralatan dan Bahan Praktik

Peralatan
1. Rol meter 7. Snay / alat ulir
2. Waterpass 8. Burring reamer
3. Kunci inggris 9. Ragum pipa
4. Penggores 10. Kunci pipa
5. Obeng 11. Gergaji besi
6. Bor beton 12. Pahat besi

Bahan yang diperlukan:
1. Pipa galvanis diameter ½
2. Wastafel lengkap dengan trap botol dan kran air
3. Alat sambung (Elbow dan Barrel Union)
4. Fisher plastik
5. Skrup 1 in
6. Seal tape



G. Langkah Kerja

1. Mempersiapkan semua bahan dan alat yang akan dipergunakan
dalam pekerjaan ini.

2. Mempelajari gambar kerja.
3. Mengangkat dan merapatkan bak cuci tangan pada dinding tembok

dan bak cuci tangan tersebut akan dipasang dan aturlah tingginya
sesuai dengan ukuran yang terdapat pada gambar kerja.

4. Menandai dengan penggores pada dinding tembok, baik tinggi
maupun as dari dinding tembok.

5. Mengukur dan memberi tanda dengan penitik, tempat kedudukan
besi penggantung pada dinding tembok.

6. Memasangkan fisher plastik pada dinding tembok yang telah diberi
tanda tadi dengan memakai bor beton.

7. Memasang besi penggantung pada fisher plastik dengan skrup kayu.
8. Menggantungkan bak cuci tangan pada besi penggantung.



G. Langkah Kerja

9. Memeriksa kedudukannya dengan waterpass dan mengatur hingga datar
dan rapat pada dinding tembok.

10. Memasang socket pada bagian bawah kran air yang dipasang pada bak
cuci tangan.
 Bagian kran air yang berulir harus dipasangkan seal tape terlebih

dahulu.
 Untuk menguatkan kran pergunakanlah kunci inggris

11. Mengukur jarak dari socket sampai pada elbow yang akan dipasang pada
pipa pemasukan (pipa inlet).

12. Memotong pipa galvanis diameter ½˝ sepanjang jarak dari socket sampai
elbow dikurangi panjang barel union.

13. Memotong pipa menjadi dua sama panjang kemudian mengulir pada
masing – masing kedua ujungnya.



G. Langkah Kerja

14. Menyambungkan kedua pipa tersebut, masing – masing pada socket 
dan elbow dan pada bagian ujung lainnya pada barel union.
 Semua bagian / ujung pipa yang berulir harus dipasang seal tape 

lebih dahulu.
 Demikian pula halnya pada barel union harus dipasang seal tape 

lebih dahulu.
15. Mengencangkan barel union dengan kunci pipa sehingga kedua pipa

tersebut tersambung dengan baik.
16. Menyambungkan trap botol / pipa anti bau dari bak cuci tangan ke pipa

pembuang (pipa outlet)
17. Mencobalah kerapatan sambungannya dengan mengalirkan air.
18. Memeriksakan pada instruktur apabila pekerjaan telah selesai.
19. Membersihkan ruang bengkel hingga bersih dan rapi



H. Gambar Kerja



Memasang Kloset Jongkok



A. Standar Kompetensi
Melaksanakan pekerjaan pemipaan.

B. Kompetensi Dasar
Melaksanakan pekerjaan pemasangan kloset jongkok.

C. Indikator
1. Proses untuk pemasangan kloset jongkok dapat diselesaikan.
2. Hasil praktek pemasangan kloset jongkok dapat digunakan.

D. Tujuan Khusus
1. Memasang kloset jongkok pada lokasi yang telah ditentukan

dengan benar
2. Menjelaskan cara mengatasi kesulitan yang timbul dalam

pemasangan kloset jongkok dengan tepat



E. Instruksi Umum

Kloset jongkok bentuknya bermacam-macam, dari yang sederhana dan
murah sampai yang artistic dan mahal, tergantung dari pabrik pembuatnya. 
Untuk memperkuat kedudukan kloset pada lantai, selain memakai adukan

yang kuat juga memakai baut yang ditanam kepalanya dibawah dasar kloset.
Sebelum kloset dipasangkan, terlebih dahulu dibuatkan dudukan yang 

dilengkapi dengan pemasangan pipa pembuangan yang menembus
pondasi. Di samping kloset duduk tersedia bak kecil yang letaknya

disebelah kanan, agar tangan kanan mudah mengambil air.
Kran air bersih diletakkan diatas bak penampung air bersih, yang letaknya
mudah dijangkau oleh tangan yang sedang buang air besar di atas kloset

jongkok tersebut.



F. Peralatan dan Bahan Praktik

Peralatan
1. Rol meter 6. Sendok spesi
2. Waterpass 7. Snay / alat ulir
3. Benang 8. Kunci pipa
4. Pensil 9. Gergaji besi
5. Sekop

Bahan yang diperlukan:
1. Satu set kloset jongkok
2. Pipa pembuang
3. Pasir
4. Tras
5. Pipa galvanis
6. Mur-baut
7. skrup



G. Langkah Kerja

1. Siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan.

2. Buat galian untuk pemasangan pipa pembuangan

3. Buat tempat dudukan untuk meletakkan kloset jongkok

4. Menyelesaikan tiap sambungan dengan adukan kedap air

5. Menutup lubang galian setelah pemasangan pipa galian selesai

6. Meletakkan kloset pada dudukan yang telah disiapkan

7. Memasang porselin disekeliling kloset

8. Membuat bak penampung air bersih

9. Memasang instalasi air bersih.



H. Gambar Kerja





1. Alat yang biasanya digunakan untuk mengulir pipa galvanis?
A. Ragum
B. Sney
C. Kunci pipa
D. Boring reamer
E. Rivet 

2. Alat sambung berguna sekali terhadap pemasangan instalasi pipa, 
berikut ini beberapa alat sambung yang digunakan pada pipa

A. Lock nut
B. Flug
C. Dop Elbow
D. Elbow
E. Plain nipple



3. Selain menggunakan gergaji besi sebagai alat pemotong pipa, 
biasanya digunajan juga alat…

A. Gergaji potong
B. Gergaji belah
C. Burring reamer
D. Pipe cutter
E. Semua salah

4. Maksud dari penguliran pipa adalah untuk menyambung pipa dengan
alat sambung, yang mana penyambungan dilakukan apabila :

A. Akan mencabangkan saluran
B. Akan memperpanjang pipa lebih dari 6 m
C. Akan membelokkan arah aliran
D. a dan c benar
E. Semua benar



4. Urutkan kembali langkah kerja mengulir pipa galvanis

5. Jelaskan posisi mengulir pipa yang baik !

6. Dalam pelaksanaan praktek Instalasi pipa tertutup hasil akhir dicek

menggunakan …….

7. Sebutkan dengan rinci tahapan dalam pembuatan instalasi pipa

tertutup

8. Sebutkan, gambarkan dan jelaskan singkat alat sambung yang sering

digunakan pada instalasi pipa! (minimal 6 alat sambung)

9. Jelaskan fungsi dan kegunaan bearing reamer!

10. Sebutkan beberapa alat saniter!
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