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BAB I 

PROFILE PERUSAHAAN 

1.1  Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Pada awal tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Yayasan 

Gema Bahari mendirikan perguruan tinggi dengan nama Politeknik Perkapalan 

Bengkalis, yang mempunyai 3 (tiga) program studi, yaitu: Teknik Listrik Kapal, 

Teknik Bangunan Kapal, dan Teknik Permesinan Kapal. Dalam perjalanannya, 

Politeknik Perkapalan Bengkalis berubah nama menjadi Politeknik Bengkalis dan 

berada di bawah Yayasan Bangun Insani (YBI) Bengkalis, dengan 5 (lima) program 

studi yaitu: Teknik Perkapalan,Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan 

Administrasi Bisnis. 

Pada bulan Juli 2001, Politeknik Bengkalis menerima mahasiswa baru 

angkatan pertama. Tahun 2006, Politeknik Bengkalis menambah 2 (dua) program 

studi baru, yaitu Bahasa Inggris Bisnis dan Teknik Informatika. 

Pada awal 2008 Politeknik Bengkalis meminta dukungan kepada YBI 

Bengkalis,Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bengkalis untuk mengusulkan peningkatan status dari Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) menjadi Perguruan TinggiNegeri (PTN). 

Tahun 2009, Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis dan Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis mengusulkan peningkatan status dari PTS menjadi PTN kepada 

Kementerian PendidikanNasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Pada tanggal 9 Februari 2011  Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis 

dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis presentasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi guna melengkapi kelayakan penegerian Politeknik 

Bengkalis. 

Pada tanggal 29 Juli 2011, Politeknik Bengkalis resmi menjadi PTN dengan 

nama Politeknik Negeri Bengkalis melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) No. 28 tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

Pada tanggal 26 Desember 2011, Politeknik Negeri Bengkalis diresmikan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
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Pada tahun 2013 Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 prodi baru yaitu D4 

(Teknik Mesin produksi dan Perawatan dan Teknik listrik) dan  3 prodi D2 (Teknik 

Pengelasan, Teknik Sistem Pembangkit Tenaga Listrik dan Komputer Akutansi) yang 

merupakan Program Studi Diluar Domisili (PDD). 

Pada tahun 2014 dan 2015, Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 prodi 

baru yaitu D4(Teknik Perancangan Jalan & Jembatan) dan D3 ( Nautika, Teknika & 

Ketatalaksanaan dan Pelabuhan Niaga) 

Pada tahun 2016 Politeknik Negeri Bengkalis menambah beberapa prodi yaitu 

D4 ( rekayasa Perangkat Lunak, Administrasi Bisnis Internasional dan Akuntansi 

Keuangan P ublic) . 

Adapun Kompetensi lulusan dari D-III Teknik perkapalan ialah : 

Sebagai tenaga terampil enginering, drafter, supervisor, quality control dan surveyor, 

pembangunan dan repair kapal di galangan. 

 

1.2 VISI dan MISI D-III Teknik Perkapalan 

 VISI 

“Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang teknik perkapalan” 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan diploma III untuk menghasilkan tenaga profesional 

yang terampil dan siap pakai di bidang kemaritiman. 

2. Mengembangkan penellitian untuk memajukan pengetahuan, menambah pengalaman 

dan meningkatkan daya nalar serta berpartisipasi dalam memecahkan masalah 

pembangunan. 

3. Mengembangkan pelayanan Ip Tek perkapalan tepat guna dan berhasil guna 

menopang pembangunan. 

1.3  Lokasi  

Alamat: Jl.leseng Desa sungai Alam kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis,    

provinsi Riau 
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

1.4.1 Gedung Utama 

Merupakan kantor Utama yang mengurus Mahasiswa, dikantor tersebut juga 

terdapat ruang jurusan, mushalla, pada lantai dua terdapat lab simulasi dan juga lab 

perencanaan dan desing. 

 

Gambar 1.1 Gedung utama perkapalan 

 

 1.4.2 Gedung Bengkel las, pipa dan plat 

 Merupakan gedung tempat mahasiswa melakukan praktek yang berhubungan 

dengan plat dan juga praktek pengelasan, pada gedung ini terdapat semua alat alat 

pengelasan, plat, satu lokal dan juga terdapat dua ruang kepala Bengkel. 

 

Gambar 1.2 Gedung las pipas dan plat 

 1.4.3 Gedung Bengkel Kapal Non Baja 

Merupakan gedung tempat praktek pembuatan kapal non baja, pada gedung ini 

terdapat dua kelas untuk mahasiswa dan juga ruangan kepala bengkel. 
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Gambar 1.3 Gedung kapal non baja 

 1.4.4 Galangan Mini 

Merupakan gedung yang di gunakan untuk aktifitas pembuatan kapal non 

Baja, misal nya fiberglass. Pada gedung ini terdapat dua lantai, dia lantai dua terdapat 

dua ruangan kelas dan di lantai satu terdapat alat dan bahan praktikum kapal non baja 

dan juga terdapat satu ruangan kepala bengkel. 

 

Gambar 1.4 Galangan Mini 
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1.5 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

Ketua jurusan 

Teknik Perkapalan 

Afriantoni,ST.,MT 

 
Sekretaris jurusan 

Teknik Perkapalan 

Nurhasanah,ST.,MT 

 

Ketua prodi Teknik 

Perkapalan 

Afriantoni,ST.,MT 

 

Dosen wali 

Dosen wali tingkat 1 

a. Muhammad Helmi,ST.,MT 

b. Budhi Santoso,ST.,MT 

c. Nurhasanah,ST.,MT(D4) 

d.  

e.  

 
Dosen wali tingkat 2 

a. Pardi,ST.,MT 

b. Muhammad Ikhsan,ST.,MT 

c. siswandy,ST.,MT(D4) 

d.  

 Dosen wali tingkat 3 

Romadhoni,ST.,MT 

 

Laboratorium/Bengkel 

Laboratorium Desain dan 

Perencanaan 

Kepala 

siswandy,ST.,MT 

Laboran 
Fazrian,Am.,d 

Bengkel Non Logam 

Kepala 
 

Budhi santoso,ST.,MT 

Galangan 

Kepala 

M.ikhsan,ST.,MT 

Laboran 

Fahendi Roher,ST.,MT 

Bengkel Las 

Kepala 

Pardi,ST.,MT 

     Laboran 

Efrizal,Am.,d 

 

Bengkel Pipa dan plat 

Kepala 

Romadhoni,ST.,MT 

Laboran 

Arief teguhPribadi 

Staff administrasi 

Arifin,Am.,d 
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BAB II 

DESKRIPSI SELAMA KEGIATAN 

 2.1 Deskripsi Selama Kerja Praktek 

Galangan kapal politeknik negeri bengkalis merupakan galangan kapal 

fiberglass, galangan kapal ini terletak di jurusan Teknik perkapalan politeknik negeri 

bengkalis. 

Kegiatan harian selama kerja praktek di galangan kapal politeknik negeri 

bengkalis dimulai pada tanggal 22 september – 16 Oktober 2020. Berikut daftar 

kegiatan kerja di Galangan kapal politeknik negeri bengkalis. 

2.1.1 Minggu Pertama 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 22 September 2020 

1. Hari pertama kami menjumpai pembimbing lapangan yaitu pak Fahendi Roher. 

Kemudian pak Fahendi Roher memerintahkan kami agar melakukan pekerjaan 

mirror terhadap cetakan kapal. 

2. Setelah mendapat perintah, saya dan teman-teman mulai melakukan pekerjaan 

tersebut, proses pekerjaan ini menggunakan kain bekas yang tidak dipakai, kain 

bekas tersebut diberi mirror lalu diratakan dicetakan kapal, ketika semua body 

cetakan sudah rata dimirror maka selanjutnya dilakukan pengelapan dengan 

menggunakan kain bekas yang kering, hal ini dilakukan sebanyak masing-

masing tiga kali hingga benar-benar licin. 

 

Gambar 2.1 Proses pelicinan body cetakkan  

menggunakan mirror glass 
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Hari  : Rabu 

Tanggal : 23 September 2020 

1. Kami menemui pembimbing lapangan terlebih dahulu, setelah itu pembimbing 

lapangan memberikan kami pekerjaan yaitu meluruskan besi. 

2. Setelah itu saya dan teman-teman melakukan pekerjaan tersebut yaitu 

meluruskan besi-besi, yang nantinya besi tersebut akan dibuat sebagai alat 

bantu untuk proses pengecoran dibagian lunas. 

 

Gambar 2.2 Meluruskan Besi 

 

Gambar 2.3 Besi yang sudah dijadikan 

 alat bantu untuk proses pengecoran 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 24 September 2020 

1. Kami menemui pembimbing lapangan terlebih dahulu, setelah itu 

pembimbing lapangan menginstruksikan agar kami melanjutkan pekerjaan 
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yang telah dilakukan oleh kelompok lain, yaitu membuat gerobak resin 

dengan menyambungkan beberapa bagian dari gerobak resin yang belum 

tersambung. 

2. Selanjutnya saya dan teman-teman melakukan pekerjaan tersebut yaitu 

menyambungkan beberapa bagian gerobak resin yang belum disambung, 

disini proses penyambungan nya kami menggunakan mesin las. 

 

Gambar 2.4 Proses penyambungan bagian-bagian gerobak  

menggunakan mesin las 

Hari  : Jum’at 

Tanggal : 25 September 2020 

1. Pertama kami langsung menemui pembimbing lapangan untuk mendapatkan 

instruksi pekerjaan apa yang akan kami lakukan pada hari ini. 

2. Setelah itu, pembimbing lapangan memberikan intruksi kepada kami agar 

melanjutkan proses penyambungan yang masih belum tersambung pada 

bagian-bagian gerobak resin. 

3. Selanjutnya saya dan teman-teman melakukan pekerjaan yang telah diinstruksi 

kan oleh pembimbing lapangan, kami melakukan proses penyambungan 

menggunakan mesin las, dan setelah itu kami menghaluskan hasil las-las an 

menggunakan gerinda asah. 

 

Gambar 2.5 Proses penyambungan menggunakan mesin las 
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Gambar 2.6 Proses menghaluskan bekas las 

2.1.2 Minggu Kedua 

Hari  : Senin 

Tanggal : 28 September 2020 

1. Seperti biasanya kami menemui pembimbing lapangan terlebih dahulu agar 

mendapatkan instruksi pekerjaan apa yang akan kami lakukan pada hari ini. 

2. Setelah itu pembimbing menginstruksi kan agar kami melakukan pelepasan 

dan penyambungan kembali pada beberapa bagian gerobak resin, karena ada 

beberapa bagian yang salah tempat penyambungannya karena tidak sesuai 

dengan desain dari gerobak resin tersebut. 

3. Selanjutnya saya dan teman-teman melakukan pekerjaan tersebut, pertama 

kami melakukan pelepasan pada bagian sambungan yang salah dengan 

menggunakan gerinda potong, setelah itu kami membuat besi baru untuk 

disambungkan di bagian gerobak yang sesuai dengan desain, membuat atau 

memotongkan besi baru ini dilakukan karena pada saat proses pelepasan besi 

pada bagian yang salah tersebut dapat membuat ukuran panjang tersebut 

berkurang. Maka dari itu disini kami membuat besi baru yang sesuai dengan 

ukuran yang ada pada gambar kerja, proses penyambungannya kami 

menggunakan mesin las. 

 

Gambar 2.7 Proses pembuatan besi baru 
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Gambar 2.8 Proses penyambungan pada bagian yang benar 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 01 Oktober 2020 

1. Pada hari kamis ini kami mendapatkan instruksi untuk melanjutkan pekerjaan 

pada salah satu kapal yang ada digalangan kapal. 

2. Pertama saya dan teman-teman disini melakukan pekerjaan yaitu meratakan 

bagian tinggi body samping kapal dengan tinggi kayu yang ada pada bagian dalam 

body kapal, proses ini kami lakukan dengan menggunakan gerinda potong. 

3. Setelah itu saya dan teman-teman disini melakukan pekerjaan yaitu menghaluskan 

atau meratakan dempul yang ada pada bagian samping body kapal. 

 

Gambar 2.9 Proses meratakan tinggi body samping kapal  

dengan tinggi kayu yang ada didalamnya 
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Gambar 2.10 Proses menghaluskan atau meratakan  

dempul yang ada pada body kapal 

Hari  : Jum’at 

Tanggal : 02 Oktober 2020 

Pada hari ini saya dan teman-teman mendapatkan instruksi untuk melanjutkan 

pekerjaan yaitu menghaluskan atau meratakan dempul yang ada pada body kapal 

menggunakan kertas pasir. 

 

Gambar 2.11 Proses menghaluskan atau meratakan dempul 

2.1.3 Minggu Ketiga 

Hari  : Senin 

Tanggal : 05 Oktober 2020 

Pada hari senin ini saya dan teman-teman mendapatkan instruksi dari Pembimbing 

lapangan untuk melanjutkan proses meratakan dempul, karena masih ada beberapa 

bagian body kapal yang dempul nya masih terasa tebal. 
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Gambar 2.12 Proses meratakan dempul 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 06 Oktober 2020 

1. Pada hari ini saya dan teman-teman mendapatkan instruksi kembali untuk 

melakukan pendempulan dan melakukan proses perataan pada dempul tersebut 

dan pada dempul yang masih tebal di beberapa bagian pada body kapal. 

 

Gambar 2.13 Proses pendempulan 

 

Gambar 2.14 Proses perataan dempul 
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Hari  : Rabu 

Tanggal : 07 Oktober 2020 

Pada hari ini saya dan teman-teman mendapatkan instruksi untuk melakukan 

perataan dempul pada beberapa bagian body kapal yang masih tidak rata. 

 

Gambar 2.15 Perataan dempul 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 08 Oktober 2020 

Pada hari ini saya dan teman-teman masih mendapatkan instruksi untuk mengerjakan 

perataan dempul kembali karena masih terdapat dibeberapa bagian yang dempul nya 

tidak begitu rata. 

 

Gambar 2.16 Proses perataan dempul 

Hari  : Jum’at 

Tanggal : 09 Oktober 2020 

Pada hari kamis ini saya dan teman-teman melanjutkan pekerjaan meratakan dempul 

yang ada pada beberapa bagian body kapal yang tidak begitu rata atau masih terasa 

tebal. Selain meratakan dempul kami juga melakukan proses pendempulan pada 

bagian body kapal yang tipis. 
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Gambar 2.17 Proses perataan dempul 

 

Gambar 2.18 Proses pendempulan 

2.1.4 Minggu Keempat 

Hari  : Senin 

Tanggal : 12 Oktober 2020 

Pada hari senin saya dan teman-teman mandapatkan instruksi untuk melakukan 

pekerjaan meratakan dempul kembali, karena masih ada beberapa bagian yang 

dempulnya masih tidak rata. 

 

Gambar 2.19 Proses meratakan dempul 
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Hari  : Rabu 

Tanggal : 14 Oktober 2020 

1. Pada hari ini saya dan teman-teman mendapatkan instruksi dari 

Pembimbing lapangan untuk membantu melepaskan hasil cetakan 

fiberglass. 

 

Gambar 2.20 Proses melepaskan cetakan fiberglass 

2. Setelah itu kami membantu mengangkat hasil cetakan agar dipindahkan untuk 

kemudian dapat dilakukan pekerjaan lanjutan. 

 

Gambar 2.21 Proses pemindahan hasil cetakan kapal fiberglass 

3. Setelah memindahkan hasil cetakan kapal fiberglass, selanjutnya kami diinstruksi 

kan oleh pembina lapangan untuk memasang terpal diatas hasil cetakan kapal 

fiberglass. 
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Gambar 2.22 Hasil pemasangan terpal 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 15 Oktober 2020 

Pada hari kamis ini saya dan salah satu teman saya diinstruksi kan oleh 

pembimbing lapangan untuk memasang terpal kembali, karena terpal yang di 

pasangkan pada hari rabu kemarin lepas dikarenakan tertiup angin yang kencang. 

 

Gambar 2.23 Hasil terpal yang sudah terpasang 

Hari  : Jum’at 

Tanggal : 16 Oktober 2020 

Pada hari jum’at ini saya dan teman-teman melakukan magang gabungan dengan 

kelompok yang tempat magang nya sama dengan kelompok kami, dan disini saya 

dan sebagian teman-teman saya yang lain termasuk dari sebagian kelompok satu 

lagi, melakukan pekerjaan memirror cetakan kapal fiberglass dan menghaluskan 

dempul yang ada pada cetakan tersebut. 
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Gambar 2.24 Memirror cetakan kapal fiberglass dan menghaluskan dempul yang 

ada pada cetakan kapal fiberglass 
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BAB III 

PROSES PELEPASAN dan PENGANGKATAN  

HASIL CETAKAN KAPAL FIBERGLASS 

 

3.1. Proses Konstruksi FRP  

Proses pembuatan kapal fiberglass yang banyak dibuat menggunakan teknik Fiberglass 

Reinforced Plastic (FRP). Proses FRP ini sangat berbeda dengan proses pembangunan kapal berbahan 

material lainnya seperti baja, aluminium, dan kayu. Proses produksi kapal  FRP ini jauh lebih ringan 

dibanding kapal baja. Ini dikarenakan pembangunan kapal konstruksi FRP dimulai dengan persiapan 

pembuatan cetakan (mold). Sementara proses produksi kapal baja terdiri proses pengelasan, assembly, 

cutting dan bending.  

Kapal FRP hanya dibuat dengan modal awal sebuah cetakan untuk membentuk kapal tersebut. 

Pembuatan mold biasanya menggunakan material FRP yang memiliki ketebalan dan kekuatan tarik 

tertentu, seperti menggunakan CSM 600 atau juga dapat dibuat dengan kayu dan triplek. Teknologi 

perancangan FRP terdiri tahap perancangan, pemilihan bahan, dan perhitungan kekuatan (konstruksi). 

Perancangan FRP ini juga harus memperhatikan kriteria dasar perancangan seperti koefisien 

pembagian/penggunaan ruang, faktor kenyamanan (safety) dan penampilan (performance). 

 Kapal fiberglass ini efektif untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan dan 

menekan pengeluaran (cost) penangkapan ikan. Umur pakainya lebih lama, kekuatannya tinggi, tahan 

korosi, ringan, biaya produksi serta maintenance jauh lebih murah dibanding kapal kayu, tidak 

memerlukan pengecatan yang berulang-ulang. Dalam pembangunan kapal konstruksi FRP, terdapat 

elemen material utama. Di antaranya reinforcement, resin, dan core material. 

Reinforcement atau penguat yang banyak digunakan yakni FRP. Ini dikarenakan biayanya 

lebih murah dibanding penguat yang lain. Resin adalah salah satu bahan dasar yang digunakan dalam 

industri pembuatan kapal konstruksi FRP. Katalis adalah material yang memiliki fungsi yang sama 

dengan hardener yaitu untuk mempercepat reaksi proses polimerisasi, namun digunakan sebagai 

pasangan polyester resin dan vynilester resin. Gelcoat adalah material yang digunakan sebagai lapisan 

terluar dari lambung kapal yang akan dibangun. Metode Laminasi Dalam pembuatan kapal fiber, 

terdapat tiga metode laminasi yang sering digunakan. Berikut penjelasan tentang metode laminasi:  

 

 



                                                      POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
 

TEKNIK PERKAPALAN                                            22  SATRIA PRATAMA/1103181093 
 

1) Metode Hand Lay Up  

Metode dasar dalam pembangunan kapal fiber.Metode ini adalah metode laminasi 

yang paling mudah dan sederhana. Kekurangan metode ini; tidak maksimalnya hasil 

penyatuan dari lapisan atau susunan antara fiber dan resin pada badan kapal yang terbentuk.  

2) Metode Chopper Gun 

Metode ini membutuhkan alat yang berbentuk pistol yang akan menembakkan 

potongan fiber dengan resin ke seluruh lapisan cetakan (mold) yang kemudian disatukan 

dengan roll. Pada pelapisan menggunakan teknik chopper gun, hanya dapat menggunakan 

fiber dalam bentuk gulungan benang (Spray Gun Roving).  

3) Metode Vacuum Infusion 

Metode ini salah satu metode pencetakan tertutup atau sistem Resin Transfer 

Moulding (RTM). Resin disuntikkan ke dalam suatu cetakan tertentu, kemudian bagian 

atasnya ditutup cetakan yang kaku. Namun pada vacuum infusion, cetakan atas diganti 

dengan plastik film.Keuntungan yang dimiliki metode vacuum infusion; hasil laminasi yang 

lebih tipis, merata, dan lebih kuat.Penelitian ini, hanya membahas pembuatan kapal dengan 

pola cetak vacuum infusion. 

3.2. Proses Pembuatan kapal 

1. Proses Pembuatan Cetakan (Mall) 

2. Proses Laminasi Kapal 

3. Membuka atau Melepaskan Kapal Fiberglass dari Cetakan atau Mall 

4. Finishing 

3.3 Proses Membuka atau Melepaskan Kapal Fiberglass dari Cetakan atau Mall 

 Pertama sekali yang dilakukan adalah memberikan pelicin atau memberikan mirror glaze 

kepada body cetakan kapal bagian dalam, disapu rata sebanyak tiga kali atau hingga selicin mungkin. 

Proses ini dilakukan agar dapat memudahkan proses pengangkatan hasil cetakan kapal 

fiberglass,proses ini menggunakan kain bekas yang tidak dipakai lagi. 
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Gambar 3.1 Mirror Glaze 

 

Gambar 3.2 Proses pengerjaan Mirror Glaze 

 Setelah dilapisi mirror glaze lapisan selanjutnya yaitu melapisi gealcoat yang dicampuri 

dengan pewarna (pigment) sesuai dengan keinginan, pemberian gealcoat ini akan membuat 

permukaan terluar body kapal menjadi halus sehingga tahanan kapal menjadi kecil. 
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Gambar 3.3 Contoh melapiskan bagian kapal dengan geacoat sebelum di laminasi 

 Setelah itu tinggal menunggu proses laminasi, ketika proses laminasi sudah selesai maka 

selanjutnya meratakan tinggi hasil laminasi dengan tinggi cetakan kapalnya, agar mempermudah 

proses pembukaan cetakan. 

 

 

Gambar 3.4 Proses meratakan tinggi hasil laminasi dengan tinggi cetakan kapal 

 Setelah tinggi hasil laminasi tadi diratakan selanjutnya melakukan pembukaan atau pelepasan 

cetakan terlebih dahulu sebelum melakukan pengangkatan, disini saya dan teman saya melakukan nya 

dengan menggunakan alat bantu fiber yang dibuat dengan bentuk seperti pisau agar mempermudah 

melakukan proses pelepasan nya, tidak lupa juga kegiatan ini dibantu dengan kayu-kayu kecil untuk 

digunakan sebagai penyangga untuk membukakan jalannya proses pelepasan hasil cetakan. 
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Gambar 3.5 Proses pelepasan hasil cetakan 

 

Gambar 3.6 Hasil pelepasan cetakan sebelum proses pengangkatan 

 Setelah itu selanjutnya melakukan proses pengangkatan hasil cetakan kapal fiberglass, karena 

di lokasi ini tidak adanya crane maka proses pengangkatan menggunakan alat bantu lain yaitu 

berupa block chain, tali tambang, dan tiang gawang. Pertama tali tambang diikatkan ketiang 

terlebih dahulu, setelah tali diikatkan ketiang maka selanjutnya hook dari block chain dimasukkan 

kedalam celah yang ada pada tali yang diikat tadi, setelah itu hook yang satunya lagi dimasukkan 

kedalam penyangga yang sudah ada disalah satu bagian hasil cetakan kapal, pemasangan ini 

dilakukan dibagian haluan dan buritan hasil cetakan kapal. 
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Gambar 3.7 Proses pemasangan block chain dibagian haluan 

 

Gambar 3.8 Proses pemasangan block chain dibagian buritan 

 Setelah block chain tadi sudah terpasang, selanjutnya melakukan proses pengangkatan hasil 

cetakan kapal secara perlahan dengan memompa block chain secara terus menerus hingga 

terangkat sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. 
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Gambar 3.9 Proses pengangkatan hasil cetakan kapal fiberglass 

 Setelah pengangkatan sudah dilakukan dan ketinggiannya juga sudah sesuai dengan yang kita 

inginkan, selanjutnya melakukan pemindahan hasil cetakan ketempat yang ingin kita lakukan 

pekerjaan lanjutan, disini proses pemindahan nya menggunakan tiang gawang yang digeser secara 

perlahan dan secara bersamaan dengan tiang gawang yang ada dibagian depan dan dibagian 

belakang hasil cetakan kapal fiberglass. 

 

Gambar 3.10 Proses pemindahan hasil cetakan kapal fiberglass 
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Gambar 3.11 Hasil cetakan kapal fiberglass yang sudah dipindahkan 
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BAB IV 

Penutup 

 
4.1 Kesimpulan 

Setelah melaksanakan kegiatan kerja praktek ini, sangat banyak pengalaman dan ilmu 

pengetahuan yang kami dapat kan. Jika di kampus kita diajarkan bermacam-macam teori 

kejuruan, maka ketika kerja praktek, teori itu akan digunakan sebagai dasar dalam 

melaksanakan suatu kegiatan(praktek). Pada intinya, kegiatan kerja praktek sangat berguna 

untuk mengembangkan apa yang diajarkan di kampus. Kerja praktek biasa disebut sebagai 

pelengkap dan proses pematangan atau pemantapan kelak saat sudah berkecimpung dalam 

dunia kerja. 

 

4.2 Saran 

Kami sadar dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek ini masih banyak kekurangan. 

Namun kami telah berusaha melaksanakannya secara maksimal. Selain itu,  laporan kerja 

praktek ini juga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat 

kami perlukan guna memperbaiki laporan yang masih jauh dari sempurna ini. 
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