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BAB I 

GAMBARAN UMUM  

1.1. Sejarah Berdirinya Jurusan Teknik Perkapalan 

Pada tahun 2000, Pemerintah Daerah, melalui Yayasan Gema Bahari 

mendirikan perguruan tinggi dengan nama Politeknik Perkapalan Bengkalis, yang 

mempunyai 3 jurusan, yaitu: Teknik Listrik Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik 

Permesinan Kapal. Dalam perjalanannya, Politeknik Perkapalan Bengkalis Berubah 

nama menjadi Politeknik Bengkalis yang berada di bawah Yayasan Bangun Insani. 

Jurusan yang ada di Politeknik Bengkalis berubah menjadi 5 jurusan, yaitu: Teknik 

Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Administrasi Bisnis. 

Pendidikan di Program Studi Teknik Perkapalan menekankan pada aspek praktek 

langsung di Bengkel dan Laboratorium/Studio Gambar dengan memberikan 

persoalan-persoalan praktis pada mahasiswanya sebagai model. Program studi Teknik 

Perkapalan hanya memiliki satu program studi yaitu Program Studi Teknik 

Perkapalan untuk program Diploma III dan akan membuka program D4 pada tahun 

2014 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan program. Program Studi Teknik 

Perkapalan telah melakukan proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) 

dengan memperoleh peringkat B (Baik) dengan nilai 322. Lulusan Program Studi 

Teknik Perkapalan Politeknik Bengkalis harus bersaing dengan lulusan dari 

perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program yang sama. 

Program Studi Teknik Perkapalan sebagai bagian dari Program Studi Teknik 

yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Atas dasar komitmen yang kuat untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manuasia yang handal dibidang 

Teknik, berwawasan luas serta integritas yang baik maka didirikan Program Studi 

Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. 

Program Studi ini berdiri pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 



2 
 

2001. Misi utama pendirian Program Studi teknik Perkapalan pada masa itu adalah 

memberi peluang kepada putera-puteri yang berasal dari daerah untuk menempuh 

jenjang pendidikan tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli dibidang 

teknik Perkapalan. Dalam perkembangannya Program Studi Teknik Perkapalan sudah 

banyak melakukan pembenahan diri guna meningkatkan kualitas, diantaranya dengan 

melengkapi peralatan Laboratorium dan Bengkel, mengevaluasi dan merevisi 

kurikulum agar sesuai dengan kompetensi lulusan yang diinginkan. 

Program studi Teknik Perkapalan menghasilkan lulusan sebagai  tenaga 

terampil di bidang quality Control Drafter, Supervisor, Quality Control dan Surveyor 

pada pengerjaan pembangunan dan repair kapal di galangan.Lulusan diploma Tiga 

Teknik Perkapalan dapat bekerja sebagai Supervisor Drafter, Quality Control 

Drafter, Quality Control, Surveyor dan estimator kebutuhan material pada pengerjaan 

pembangunan dan repair kapal digalangan. 

 

Gambar 1.1 Profil Jurusan Teknik Perkapalan 
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1.2.   Visi dan Misi Jurusan 

Visi  

Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang Teknik 

Perkapalan" 

Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan diploma III untuk menghasilkan tenaga 

profesional yang terampil dan siap pakai di bidang kemaritiman. 

b.Mengembangkan penelitian untuk memajukan pengetahuan, menambah 

pengalaman dan meningkatkan daya nalar serta berpartisipasi dalam memecahkan 

masalah pembangunan. 

c.Mengembangankan pelayanan IpTek perkapalan tepat guna dan berhasil guna 

menopang pembangunan. 

     

1.3 Tujuan 

   Jurusan Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis, dalam program 

pendidikanya bertujuan untuk : 

1. Menghasilkan lulusan profesional di bidang Teknik Perkapalan terutama pada 

bidang perencanaan dan bangunan kapal. 

2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi perkapalan kepada masyarakat 

melalui profesional kepada mahasiswa. 

     

 

1.4  Kompetensi Jurusan 

1. Mengisi tenaga terampil profesional di bidang Teknik Perkapalan yang dibutuhkan 

industri galangan kapal. 

2. Mendidik mahasiswa menjadi terampil, berdisiplin tinggi, mempunyai motivasi 

kerja dan kompetensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. 
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3. Mempersiapkan tenaga profesional yang mampu berwirausaha dalam bidang 

perkapalan. 

4. Mempersiapkan tenaga profesional sebagai perencana dan konsultan pembangunan 

kapal. 
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1.3.  Struktur Organisasi  

1.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Jurusan 
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Nurhasanah,ST.,MT 

Ketua prodi Teknik 

Perkapalan 

Muhammad Helmi,ST.,MT 

 

Staff administrasi 

Arifin,Am.,d 

 
Dosen wali 

tingkat 1 

a. Muhammad Helmi,ST.,MT 
b.       Budhi 

Santoso,ST.,MT 

Dosen wali tingkat 2 

a. Pardi,ST.,MT 
b. Muhammad Ikhsan,ST.,MT 

c. siswandy,ST.,MT(D4) 
d.  
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Romadhoni,ST.,MT 
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Budhi santoso,ST.,MT 
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Efrizal,Am.,d 
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Arief teguhPribadi 
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1.4. Lokasi  

Alamat  : Jl. Lesing, Sungai Alam - Kode Pos : 28711 

Bengkalis - Riau - Indonesia 

polbeng@polbeng.ac.id 

Telepon :(+62766)24566 

 

1 .5    RuangLingkup Jurusan 

1.5.1 Fasilitas Jurusan 

1. LABORATORIUM DESAIN DAN PERENCANAAN 

Ruang Komputer 

Fasilitas di dalam ruang ini adalah: 30 Komputer Lenovo  A70 – Pantium 

dual-Core dengan RAM 4GB, serta monitor 22 inch cukup untuk program CAD dan 

Maxsurf.1 unit Projector resolusi tinggi.Software AutoCAD ber-license education 

(free), Maxsurf students license. Serta aplikasi pendukung lainnya.Mahasiswa dapat 

menggunakan komputer dengan 1 komputer untuk setiap mahasiswa baik saat jadwal 

praktikum atau di luar jadwal jika ruangan tidak digunakan. Dengan Kondisi ruangan 

ber-AC sehingga nyaman untuk melakuakan praktikum. 

Visi dan misi 

Untuk mencapainya dibutuhkan misi sebagai berikut: “Menjadi laboratorium 

yang profesional dan terpercaya dalam bidang desain dan perencanaan kapal di 

Kabupaten Bengkalis.” 

1.Menjadi tempat yang nyaman untuk pengajaran desain kapal bagi dosen dan 

mahasiswa 

2.Menyediakan fasilitas lengkap untuk penelitian di bidang desain kapal 
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3.Aktif mengadakan pengabdian masyarakat dalam desain dan perencanaan kapal 

4.Menjadi mitra yang terpercaya dalam pengerjaan desain dan perencanaan kapal 

5.Melayani pengerjaan desain kapal secara profesional, prima, dan memuaskan 

  

Produk dan Layanan 

Kami melayani dan menerima jasa desain kapal dua dimensi dengan luaran: 

•Gambar rencana garis 

•Gambar rencana umum 

•Gambar konstruksi 

•Gambar produksi 

Printer Laser A3 Printer Laser A3 untuk keperluan cetak gambar kerja dengan 

spesifikasi sebagai berikut: Brother MFC-J6710DW Cetak Hitam Putih dan Warna 

Koneksi: LAN Kecepatan: A4 35 ppm dan A3 18 ppmPlotter HP Designjet T790 – 

A0 Plotter merupakan printer ukuran besar yang bisa melakukan pencetakan hingga 

kertas ukuran A0. Plotter ini dapat digunakan untuk keperluan cetak ukuran besar 

baik keperluan di lingkungan jurusan maupun mahasiswa. Spesifikasi plotter adalah 

sebagai berikut: HP Designjet T790 in Roll PrinterColor 600×600 dpi Ukuran 42 inch 

atau A0 (841 x 1189 mm)Jaringan WiFi Mahasiswa dapat mengakses jaringan 

intranet maupun internet dengan bebas di Lab.Desain dan Perencanaan, baik 

menggunakan laptop pribadi maupun perangkat elektronik lainnya. Fasilitas intranet 

yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa.Praktikum  

Praktikum yang dilayani oleh Lab. Desain dan Perencanaan adalah Jurusan 

Teknik Perkapalan. Beberapa mata kuliah yang dilayani di Lab. Desain dan 

Perencanaan. 
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Gambar1. Laboratorium Desain Dan Perencanaan 

 

2. MUSHOLA  

Mushola Jurusan Teknik Perkapalan Rutin digunakan untuk kegiatan Sholat 

Berjamaah. Mushola terletak di lantai pertama gudung A Jurusan Teknik Perkapalan, 

bersama dengan tempat wudhu baik laki-laki maupun perempuan. 
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Gambar 1.4 Mushola 

3. BENGKEL PIPA DAN PLAT 

           Bengkel pipa dan plat merupakan bengkel yang bergerak dibidang konstruksi 

baja, yang mencakup pekerjaan marking, pemotongan plat dan pipa, bending plat, 

Inspeksi dan NDT, serta mampu mendesain dan memproduksi pekerjaan konstruksi 

baja. Bengkel ini merupakan salah satu bengkel yang ada di Jurusan Teknik 

Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. 

VISI 

            Menjadikan bengkel pipa dan plat yang unggul dibidang konstruksi kapal, 

kontruksi baja, perpipaan dan pengujian bahan tidak merusak 

MISI 

1. Menerapkan pekerjaan praktikum yang dapat menghasilkan produk sederhana 

dari bahan plat baja dan perpipaan 

2. Menerapkan pekerjaan pengecatan untuk material baja 
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3. Memberikan sertifikat keahlian NDT penetran level 1 tingkat institusi 

4. Memberikan sertifikat keahlian NDT ultrasonic test level 1 tingkat institusi 

5. Memberikan sertifikat keahlian nesting plate tingkat institusi 

6. Melakukan pelatihan kepada masyarakat dalam bentuk program pengabdian 

masyarakat dibidang pekerjaan konstruksi baja. 

Bengkel pipa dan plat digunakan sebagai penunjang praktikum pada mata kuliah 

1. Praktek Plat (D3 Prodi Teknik Perkapalan) 

2. Praktek NDT (D3 Prodi Teknik Perkapalan) 

3. Praktek Teknik Inspeksi dan NDT (D4 Prodi TMPP) 

4. Teknik Instalasi Mesin & Perpipaan (D4 Prodi TMPP) 

PRODUK DAN LAYANAN BENGKEL PIPA DAN PLAT 

1.   PRODUK 

o Kursi, Meja dan Lemari Besi 

o Pagar Besi 

o Papan nama (Plank) 

o Teralis Jendela 

o Ayunan 

o Rak Pot Bunga 

o Menara Air Towrent 

o Alat Pengasapan Ikan 

 2.   JASA / LAYANAN 

o Nesting Plate 

o Pemotongan plat dan pipa sampai ketebalan 10 mm 

o Rolling plate 
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o Bending Plate 

o Pengecatan 

o Jasa Inspeksi ketebalan plat 

o Jasa Inspeksi pengelasan menggunakan  Pengujian NDT penetrant test dan 

Ultrasonic test 

o Pelatihan NDT penetrant test dan ultrasonic test 

PENELITIAN DAN PENGABDIAN DI BENGKEL PIPA DAN PLAT 

1.   PENELITIAN 

Jenis-jenis penelitian yang dapat dilakukan di bengkel pipa dan plat: 

o Pengujian hasil pengelan dengan NDT 

o Pembuatan cetakan kapal plastik HDPE 

o Pembangunan kapal plat datar 

o Pembangunan kapal paralon/pipa 

 2.   PENGABDIAN 

Jenis-jenis pengabdian yang dapat dilakukan di bengkel pipa dan plat 

o Pelatihan NDT 

o Pelatihan Pembuatan produk sederhana dari plat dan pipa 

o Pembuatan alat pengasapan ikan 
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Gambar 1.5 Bengkel Pipa Dan Plat 

 

4. BENGKEL GALANGAN MINI 

Galangan Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis Galangan yang 

beroperasi sejak tahun 2004 ini salah satu galangan kapal yang beroperasi di pesisir 

Riau tepat nya di pulau Bengkalis yang melayani pembuatan baru dan reparasi kapal 

berbahan dasar fiberglass dan kapal kayu. Adapun jenis kapal yang telah di produksi 

antara lain kapal cepat (speedboat) dan kapal nelayan 

Visi 

 Menjadi  sarana  pratikum  riset  dan  ilmu  dasar  di bidang perkapalan. 

 Menjadi Galangan kapal yang mempunyai standard, mutu dan kualitas sesuai 

dengan regulasi berskala nasional dari setiap produk yang dihasilkan dengan 

penerapan hasil riset dan penilitian. 
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Misi 

 Memberikan   pelayanan   secara   professional   pada pratikum, 

pengembangan ilmu dan riset bagi civitas akademika 

 Sebagai  pusat  kegiatan  pengembangan  ilmu  dasar bidang perkapalan. 

 Sebagai pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan 

ilmu perkapalan. 

 Sebagai    pernyelenggara    kegiatan    produksi    dan reparasi kapal yang 

mempunyai standart, mutu dan kualitas sesuai dengan regulasi berskala 

nasional. 

Melayani 

 Pembuatan Kapal Fibreglass. 

 Pembuatan Kapal Kayu. 

 Reparasi Kapal Fibreglass. 

 Reparasi Kapal Kayu. 

 Pembuatan Prabotan , Kursi 

Peralatan dan Teknologi 

Peralatan   yang   memadai   dengan   teknologi terbarukan sehingga 

menghasilkan produk yang berkualitas 

 Output  

Produksi kapal sesuai dengan standard regulasi 

nasional  yang  mementingkan  tingkat keselamatan, standar dan kualitas produk. 

 Tenaga Ahli 

Dengan tenaga ahli berkompeten yang melibatkan dosen Jurusan 

Teknik  Perkapalan,  Alumni dan mahasiswa untuk produk yang siap bersaing dengan 

produk luar dengan mengeluarkan produk yang berstandar nasional. 
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Gambar 1.6 Bengkel Galangan Mini 

5. BENGKEL PENGELASAN 

Bengkel las merupakan bengkel tempat praktikum pengelasan bagi mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis, sehingga bengkel las dilengkapai dengan peralatan 

utama dan penunjang proses pengelasan seperti ; untuk alat utama, mesin las SMAW, 

OAW, GTAW, GMAW dan peralatan penunjang, gerinda tangan, kompresor, oven 

elektroda, OAW Cutting, plasma cutting serta alat ukur. Berdasarkan peralatan yang 

terdapat di bengkel las, maka pratikum yang dapat dilaksanakan adalah ; las dasar, 

pengelasan dengan skema 1G, 2G, 3G, 1F, 2F, 3F dan dapat dijadikan tempat untuk 

pelatihan pengelasan dasar bagi masyarakat di sekitar kampus politeknik Negeri 

Bengkalis serta d apat menghasilkan produk pengelasan yang memiliki harga jual. 

Visi 

Menjadi salah satu bengkel sebagai pusat pembelajaran,  penelitian dan 

pengabdian mayrakat pada bidang teknologi pengelasan meliputi, pengoperasian hand 
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welding dan gas welding guna untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan 

dan budi pekerti. 

Misi 

1. Menerapkan proses pembelajaran mahasiswa dalam bentuk disiplin dan tepat 

waktu pengerjaan 

2. Meningkatkan kegiatan penelitian di Bengkel Las 

3. Menerapkan gimana mahasiswa senang mengerjakan kerja praktek di Bengkel 

Las 

4. Menjadikan sarana bengkel las sebagai tempat pelayanan jasa (pusat pelatihan 

las) 

5. Menerapkan peningkatan keterampilan pengelasan bagi masyarakat dalam 

bentuk memberikan pelatihan tentang pengelasan pada masyarakat 

6. menghasilkan produk yang memiliki nilai jual 

Peralatan Utama : 

 Gedung/Tempat Bengkel 

 Mesin Las SMAW 

 Mesin Las OAW 

 Mesin Las GMAW 

 Mesin Las GTAW 

 Oven Elektroda SMAW 

 Plasma Cutting dan OAW Cutting 

Peralatan Penunjang : 

 Mesin Grinda Tangan 

 Mesin Bor Tangan 
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 Mesin Bor Duduk 

 Palu Caping 

 Sikat Kawat 

 Tempat LAS/Kamar las 

 Perlengkapan K3 pengelasan 

Produk Dan Layanan Bengkel 

 Menghasilkan kemampuan mahasiswa di dalam bidang pengelasan pada 

skema pengelasa 3G 

 Bisa menghasilkan barang yang memiliki nilai jual seperti, Meja, Kursi, 

kerangka kontruksi Alat Uji Bahan, Out Piting pada Kapal Baja, Pembuatan 

Breket pada konstruksi baja bangunan di darat. 

  

Layanan Bengkel 

 Memberikan pelatihan pada generasi muda di masyarakat sekitar Politeknik 

Negeri Bengkalis yang mengelami putus sekolah 

 Memberikan izin pemakaian kepada mahasiswa maupun dosen untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelasan l 
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Gambar 1.7 Bengkel Pengelasan 
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