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KATA PENGANTAR 

      Segala  puji  hanya  milik  Allah SWT.  Shalawat  dan  salam  selalu 

tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat  limpahan  dan rahmat-Nya 

penyusun  mampu  menyelesaikan laporan On The Job Training tepat pada 

waktunya.  

      Kerja praktek ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di tempuh pada 

program studi D-III Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. Laporan kerja 

praktek ini di susun sebagai pelengkap proses kegiatan On Te Job Training. 

Laporan ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh penulis dalam melaksanakan 

kegiatan On The Job Training selama 1 bulan dari tanggal 22 September sampai 23 

Oktober 2020 di Galangan Kapal Non Baja. Dalam menyelesaikan laporan ini, 

penulis berusaha mengumpulkan data-data secara cermat dan menyajikan dalam 

bentuk akumulatif, namun masih dalam tahap belajar. 

      Dibutuhkan kerjasama untuk menyusun laporan ini, kerjasama juga dibutuhkan 

untuk kelancaran suatu kegiatan. Oleh karena itu kami berusaha menggalang 

kerjasama dengan semua pihak untuk kelancaran dan keberhasilan dalam 

pembuatan laporan ini. Dengan selesainya laporan On The Job Training ini tidak 

terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran 

kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua kami yang tercinta atas doa dan restunya selama kami 

melaksanakan kerja praktek. 

2. Kepada Ketua Jurusan Teknik Perkapalan, Bapak Afriantoni, S.T.,M.T 

yang telah memberikan arahan dan harapan kepada setiap Mahasiswa 

/Mahasiswi yang melaksanakan kerja praktek di dalam sebuah perusahaan. 

3. Ketua Prodi Teknik Perkapalan, Bapak Muhammad Helmi, S.T.,M.T 

4. Bapak Budhi Santoso selaku pembimbing lapangan Bengkel Non Logam 

Politeknik Negeri Bengkalis. 
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5. Bapak Romadhoni,S.T.,M.T Dosen Teknik Perkapalan selaku Pembimbing 

Kerja Praktek dan selaku koordinator kp dari jurusan Teknik Perkapalan 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

       Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

masih banyak kekurangan-kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas maupun dari 

ilmu pengetahuan yang penulis kuasai. Oleh karena itu, saya selaku penulis mohon 

kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan pembuatan 

laporan atau karya tulis dimasa mendatang.  

Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. 

 

             Bengkalis, 12 November 2020 

         Penulis 

            

   M. Yusuf 

          1103181103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DAFTAR ISI 

LAMBAR PENGESAHAN. ............................................................................... i 

KATA PENGANTAR. ...................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vi 

DAFTAR TABEL. ............................................................................................ ix 

BAB I  GAMBARAN UMUM  BENGKEL NON BAJA ........................... 1 

1.1. Profil Galangan ............................................................................ 1 

1.2. Visi dan Misi Perusahaan ............................................................ 3 

1.3. Lokasi .......................................................................................... 3 

1.4. Fasilitas Perusahaan..................................................................... 5 

1.5. Struktur Organisasi Teknik perkapalan. ...................................... 6 

BAB II  DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP ........................................7 

2.1 Kegiatan Minggu ke 1 .................................................................7 

2.1.1. Hari Senin  (21 September 2020) ....................................7 

2.1.2. Hari Selasa (22 September 2020) ....................................8 

2.1.3. Hari Rabu   (23 Septembar 2020) ....................................12 

2.1.4. Hari Kamis (24 Sebtembar  2020) ...................................15 

2.1.5. Hari Jumat  (25 September 2020) ....................................18 

2.2. Kegiatan Minggu ke 2 .................................................................20 

2.2.1. Hari Senin  (28 September 2020) ....................................20 

2.2.2. Hari Selasa (29 September 2020) ....................................22 

2.2.3. Hari Rabu   (30 September 2020) ....................................24 

2.2.4. Hari Kamis (1 Oktober 2020) ..........................................25 

2.2.5. Hari Jumat  (2 Oktober 2020) ..........................................27 

2.3. Kegiatan Minggu ke 3 .................................................................28 

2.3.1. Hari Senin  (5 Oktober 2020) ..........................................28 

2.3.2. Hari Selasa (6 Oktober 2020) ..........................................30 

2.3.3. Hari Rabu   (7 Oktober 2020) ..........................................32 

2.3.4. Hari Kamis (8 Oktober 2020) ..........................................34 



v 

 

2.3.5. Hari Jumat  (9 Oktober 2020) ..........................................37 

2.3.6. Kegiatan Minggu ke 4 .....................................................37 

2.3.7. Hari Senin  (12 Oktober 2020) ........................................37 

BAB III TINJAUAN KHUSUS. .......................................................................39 

A. Pengertian Body Plan, Half  Breadth, Dan Battok Line. .............39 

B. Pengertian Frame. ........................................................................40 

C. Pengertian Playwood. ..................................................................40 

D. Proses Pembuatan Frame Dan Pemasangan Frame Pada. ...........  

Kapal Berbahan Plywood . ..........................................................41 

BAB IV PENUTUP. ..........................................................................................46 

A. Kesimpulan. .................................................................................46 

B. Saran. ...........................................................................................46 

 

DAFTAR PUSTAKA. .......................................................................................47 

LAMPIRAN. ......................................................................................................48 

A. Lembar Penilaian Dari Perusahaan Kerja Praktek Bengkel  

Non Logam 

B. Lembar Evaluasi Pelaksanaan KP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DAFTAR GAMBAR 

      

Gambar 1.1  Gedung utama perkapalan ................................................................ 3 

Gambar 1.2  Gedung las pipas dan plat................................................................. 4 

Gambar 1.3  Gedung Kapal Non Logam. ............................................................. 4 

Gambar 1.4  Galangan kapal mini......................................................................... 5 

Gambar 1.5  Setruktur Organisasi ......................................................................... 6 

Gambar 2.1  Jigsaw ............................................................................................... 9 

Gambar 2.2  Mesin gerinda. .................................................................................. 9 

Gambar 2.3  Meteran............................................................................................. 9 

Gambar 2.4  Pengaris siku-siku. ........................................................................... 9 

Gambar 2.5  Pensil. ............................................................................................... 9 

Gambar 2.6  Mesin vakum. ................................................................................... 9 

Gambar 2.7  Colokan kontak listrik ...................................................................... 9 

Gambar 2.8  Papan triplek ..................................................................................... 9 

Gambar 2.9  Mesin bor.......................................................................................... 10 

Gambar 2.10  Kelem ............................................................................................. 10 

Gambar 2.11  Lem kayu ........................................................................................ 10 

Gambar 2.12  Pengukuran pada frame dibagian Port Side ................................... 10 

Gambar 2.13  Mempersiapkan papan triplek ........................................................ 10 

Gambar 2.14  Marking hasil pengukuran pada papan triplek ............................... 11 

Gambar 2.15  Proses pemotongan papan triplek yang telah ditandai ................... 11 

Gambar 2.16  Proses pembersihan frame yang telah terpotong ............................ 12 

Gambar 2.17  Pengukuran pada frame dibagianm Starboart Side ........................ 13 

Gambar 2.18  Mempersiapkan papan triplek. ....................................................... 13 

Gambar 2.19  Marking hasil pengukuran di papan triplek. .................................. 14 

Gambar 2.20  Proses pemotongan di papan triplek yang telah ditandai. .............. 14 

Gambar 2.21  Proses pembersihan frame yang telah terpotong. ........................... 15 

Gambar 2.22  Pengukuran frame dibagian buritan ............................................... 16 

Gambar 2.23  Pengukuran side girder dibagian Port Side ................................... 16 

Gambar 2.24  Mempersiapkan  papan triplek. ...................................................... 17 



vii 

 

Gambar 2.25  Menandai hasil pengukuran pada papan triplek. ............................ 17 

Gambar 2.26  Proses pemotongan papan triplek yang telah ditandai.. ................. 18 

Gambar 2.27  Proses pembersihan frame yang telah terpotong dibagian                                            

                       buritan dan dibagian dan Side Girder  ............................................ 18 

Gambar 2.28  Pengukuran Side Girder Pada Senter Line ..................................... 20 

Gambar 2.29  Proses pemotongan pembuatan Side Girder dibagian Senter 

                       Line di papan triplek ditandai. ........................................................ 20 

Gambar 2.30  Menandai hasil pengukuran pada papan triplek. ............................ 23 

Gambar 2.31  Bentuk klem yang sudah di bersihkan ........................................... 23 

Gambar 2.32  Proses melubangi pada frame dibagian Starboart Side dan 

                       Port Side . ....................................................................................... 25 

Gambar 2.33 Menyatukan frame dengan lambung kapal menggunakan  

                       kabel ti ............................................................................................ 26 

Gambar 2.34  Pemasangan klem pada sambungan Side Girder Longitudinal  ..... 27 

Gambar 2.35  Proses pengolesan lem pada sambungan frame. ............................ 29 

Gambar 2.36  Proses perataan pada frame ............................................................ 31 

Gambar 2.37  Proses dari perataan frame selesai .................................................. 31 

Gambar 2.38  Proses pengetaman papan dan pengempelasan papan.................... 33 

Gambar 2.39  Proses menandai pembuatan finder pada papan. ............................ 34 

Gambar 2.40  Proses pembelahan pembuatan finder pada papan ......................... 35 

Gambar 2.41  Pembersihan papan yang telah terpotong untuk pembuatn finder . 35 

Gambar 2.42  Tampak atas pada haluan kapal ...................................................... 36 

Gambar 2.43  Mempersiapkan papan triplek ........................................................ 37 

Gambar 2.44  Proses penandai penutup ballas pada haluan kapal ........................ 37 

Gambar 2.45  Penutup pada haluan kapal tampak atas sudah selesai selesai ....... 38 

Gambar 3.1   Bentuk plywood. ............................................................................. 42 

Gambar 3.2   Bentuk gambar Body Plan............................................................... 43 

Gambar 3.3   Bentuk gambar half breadth ............................................................ 43 

Gambar 3.4   Bentuk gambar battok line. ............................................................. 44 

Gambar 3.5   Proses pemisahan station  dari gambar Body Plan . ........................ 44 

Gambar 3.6   Proses plot gambar yang telah di skalakan. .................................... 44 



viii 

 

Gambar 3.7   Papan triplek. ................................................................................... 45 

Gambar 3.8   Proses melubangi frame dan kulit lambung kapal. ......................... 45 

Gambar 3.9   Pemasangan kabel Ti pada frame dengan kulit lambung kapal. ..... 46 

Gambar 3.10 Proses pengeliman frame dengan kulit lambung kapal. .................. 46 

Gambar 3.11 Tampak atas setelah pemasangan frame selesai. ............................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Deskripsi kegiatan minggu ke-1 ........................................................... 7 

Tabel 2.2 Deskripsi kegiatan minggu ke-2 ........................................................... 21 

Tabel 2.3 Deskripsi kegiatan minggu ke-3 ........................................................... 29 

Tabel 2.4 Deskripsi kegiatan minggu ke-4 ........................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

GAMBARAN UMUM BENGKEL NON LOGAM 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  

 

1.1 Profil Bengkel Non Logam Teknik Perkapalan Politeknik Negeri 

Bengkalis 

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 
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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. 

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 Public)  

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 Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis 

Visi : 

“Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang 

Teknik perkapalan” 
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Misi : 

a. Menyelengarakan pendidikan diploma III untuk menghasilkan 

tenaga profesional yang terampil dan sikap pakai di bidang 

kemaritiman. 

b. Mengembangkan penelitian untuk memejukan pengetahuan, 

menambah pengalaman dan meningkatkan daya nalar serta 

berpartifasi dalam memecahkan  masalah pembangunan. 

c. Mengembangkan pelayanan Ip Tek perkapalan tepat guna dan 

berhasil guna menompang pembangunan. 

 

1.3 Lokasi Bengkel Non Logam Teknik Perkapalan Politeknik Negri 

Bengkalis 

Lokasi Bengkel Non Logam yang terletak di kampus Teknik Perkapalan 

Politeknik Negeri Bengkalis, Jl. Bathin Alam, Sungai Alam Bengkalis, Riau. 

Kampus Teknik Perkapalan ini memiliki beberapa gedung utama Perkapalan, 

gedung bengkel dan galangan mini yang terdapat di kampus Teknik Perkapalan 

Politeknik Negeri Bengkalis yaitu :  

1.3.1 Gedung Utama  

Gedung utama merupakan kantor utama tempat pengurus mahasiswa, 

selain itu kantor tersebut juga terdapat di dalamnya beberapa ruangan yaitu: 

pada lantai satu terdapat ruangan jurusan, mushalla, dan pada lantai kedua 

terdapat leb simulasi dan leb perencanaan dan desain. 

 

Gambar 1.1 Gedung utama perkapalan 
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1.3.2 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 

 

1.3.3 Gedung Bengkel Kapal Non Logam 

Merupakan gedung tempat praktek pembuatan kapal Non Logam, pada 

gedung ini terdapat dua kelas untuk mahasiswa dan satu ruangan kepala 

bengkel. 

 

Gambar 1.3 Gedung kapal non logam 
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1.3.4    Galangan Mini 

 Merupakan gedung yang digunakan 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 2.4 Galangan kapal mini 

 

1.3.5 Fasilitas Yang Terdapat Di Bengkel Non Logam Teknik 

Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

1) Satu buah ruangan gudang penyimpanan alat dan bahan. 

2) Memiliki ruangan kelas yang terdiri dari dua kelas yaitu: kelas 1e 

dan 1d. 

3) Memiliki satu buah alat pemotong kayu 

4) Satu ruangan kepala bengkel non logam 
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1.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Jurusan 

Teknik Perkapalan 

Afriantoni, ST.,MT 

Sekretaris Jurusan 

Teknik Perkapalan 

Nurhasanah, ST.,MT  

Ketua Prodi Teknik         

Perkapalan 

Afriantoni,ST.,MT 

Staff Administrasi 

    Arifin,Am.,d 

Laboratorium/Bengkel Laboratorium/Bengkel 

Dosen Wali Tingkat 1 

a. Muhammad Helmi, ST.,MT 

b. Budhi Santoso, ST.,MT 

Laboratorium Desin 

Dan Perencanaan 

Kepala 

 

   Dosen Wali Tingkat 2 

a. Pardi, ST.,MT 

b. Muhammad Ikhsan, ST.,MT 

        Laboratorium Desain 

Dan Perencanaan 
Kepala 

       Siswandy B, ST.,MT 
                Laboran 
          Fazrian, Am., d 

     Bengkel Non Logam 

              Kepala 

   Budhi Santoso, ST.,MT 

   Dosen Wali Tingkat 3 

a. Romadhoni, ST.,MT 

  Galangan Kapal Mini 

            Kepala 

    M. Ikhsan, ST.,MT 

           Laboran 

 Fahendi Rohel, ST., MT 

           Bengkel Las 
             Kepala 

         Pardi, ST.,MT 

   Bengkel Pipa Dan Plat 

             Kepala 

    Romadhoni, ST.,MT 

            Laboran 

    Arief Teguh Pribadi 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK  

 BENGKEL NON LOGAM 

 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS-RIAU 

 

A. Deskripsi Selama Kerja Praktek di Bengkel Non Logam 

Bengkel Non Logam Politeknik Negeri Bengkalis merupakan bengkel khusus 

pembuatan kapal kayu. Bengkel Non Logam ini terletak di jurusan Teknik 

perkapalan politeknik negeri bengkalis. 

Kegiatan harian selama kerja praktek di Bengkel Non Logam Politeknik Negeri 

Bengkalis dimulai pada tanggal 21 september – 12 Oktober 2020. Berikut daftar 

kegiatan kerja praktek di Bengkel Non Logam Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

2.1 Deskripsi Kegiatan Minggu ke-1 

 

Tabel 2.1 Deskripsi kegiatan minggu ke- 1 

Jam/Waktu Hari/Tanggal Jobsheet  Pengerjaan 

   08.00 - 12.30 Senin 21 September 2020  Menjelaskan tentang aturan-

aturan dalam kerja praktek di 

Bengkel Non Logam  dan 

menjelaskan penggunaan alat 

keselamatan diri (APD) 

waktu berkerja. Selanjutnya 

membagikan dua Kelompok 

masing-masing kelompok 

mendapatkan satu jobsheet 

pekerjaan. 

13.00 - 16.30  Selasa 22 September 2020  Pembuatan frame dibagian 

Port Side. Pembuatan frame 
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Jam/Waktu Hari/Tanggal Jobsheet  Pengerjaan 

dibagian Port Side 

08.00 - 12.30  Rabu  23 September 2020  Pembuatan frame dibagian 

Starboart Side 

13.00 - 16.30  Kamis 24 September 2020  Pembuatan frame dibagian 

buritan dan dibagian Side 

Girder dibagian Port Side 

08.00 - 12.30 Jum'at 25 September 2020  Pembuatan Side Girder 

dibagian Center Line dan 

Starboart Side 

 

2.1.1 Hari Senin ( Tanggal 21 September 2020) 

Pada hari pertama kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 12.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Baja yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT selaku pengawas lapangan kerja praktek. Disini bapak pengawas 

lapangan menjelaskan kepada kami tentang alat-alat safety diri dan membagikan 2 

kelompok, tiap-tiap kelompak mendapat satu jobsheet pekerjaan yang terdiri dari 2 

orang dalam satu jobsheet. Dan setelah membagikan kelompok oleh pengawas 

lapangan, kami di perintahkan lagi oleh pengawas lapangan untuk membersihkan 

ruangan tempat Bengkel Non Baja yang terletak di kampus Teknik Perkapalan 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

2.1.2 Hari Selasa (Tanggal 22 September 2020) 

Pada hari kedua kami mendapatkan jadwal kerja praktek di waktu siang dari 

jam 13.00 - 16.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT . dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang 

jobsheet yang akan kami kerjakan pada siang hari ini yaitu;  

 Pembuatan frame dibagian Port Side. 
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Langkah-langkah yang harus di persiapkan dalm pembuatan frame dibagian Port 

Side yaitu: 

1. Sebelum kerja praktek di Bengkel Non Baja dilaksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat sefty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Bengkel Non 

Logam.  

2. Mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk pembuatan frame seperti, mesin 

grinda, siku-siku, meteran, pensil, buku, mesin jig saw, kontak colokan 

listrik, papan triplek, mesin bor, mesin ketam, mesin vakum, klem  dll. 

                                               

                         Gambar 2.1 Jigsaw                          Gambar 2.2 Mesin Grinda 

                                                                 

              Gambar 2.3 Meteran          Gambar 2.4 Pengaris Siku-siku 

  

               Gambar 2.5 Pensil      Gambar 2.6 Mesin Vakum 

                                                         

                     Gambar 2.7 Colokan kontak listrik    Gambar 2.8 Papan Triplek 
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                           Gambar 2.9 Mesin Bor          Gambar 2.10 Kelem         

                    

                 

                         Gambar 2.11 Lem Kayu  

 

3. Melakukan pengukuran pada frame dibagian port Side 

 

Gambar 2.12 Pengukuran frame pada Port Side 

 

4. Mempersiapkan tebal papan triplek 12 mm yang akan digunakan untuk 

pembuatan  frame. 

 

 

Gambar 2.13  Papan Triplek 
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5. Menandai hasil pengukuran frame yang telah di dapatkan pada papan 

triplek. 

 

Gambar 2.14  Menandai hasil pengukuran 

pada papan triplek 

 

6. Pastikan kontak listik  terhubung dengan arus listrik  dan alat-alat yang 

digunakan juga dalam kondisi aman. 

7. Melakukan pemotongan frame dibagain Port Side pada papan triplek  

yang telah di tandai sebelumnya, dengan menggunakan alat mesin 

jigsaw dan pastikan dalam pemotongan di papan triplek harus sesuai 

dengan mengikuti garis yang telah di tandai. 

 

 

    Gambar 2.15  Proses pemotongan papan triplek yang telah ditandai 
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8. Melakukan pembersihan frame yang telah terpotong dengan 

menggunakan alat mesin gerinda tangan bermata ampelas. 

 

        

Gambar 2.16  Proses pembersihan frame yang telah terpotong 

 

9. Setelah pembersihan pada frame dibagian Port Side selesai.  

10. Kami melaporkan hasil kerja jobsheet kami yang telah dibuat kepada 

pengawas lapangan yaitu: Bapak Budhi Santoso. ST,.MT 

11. Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan untuk pulang. Maka selanjutnya kami 

melakukan pembersihan ruangan setelah  kerja praktek selesai dan 

kami menyimpan semua alat dan bahan yang telah kami gunakan pada 

tempatnya masing masing. 

 

2.1.3 Hari Rabu (Tanggal 23 September 2020) 

Pada hari ketiga kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari jam 

08.00 – 12.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai bapak 

pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT terlebih dahulu. Dan disini pengawas lapangan menjelaskan 

kepada kami tentang jobsheet yang akan kami kerjakan pada siang hari ini yaitu;  

 Pembuatan frame dibagian Starboart Side 

Langkah-langkah yang harus di persiapkan untuk pelakukan pengerjaan 

pembuatan frame dibagian Starboart Side adalah sebagai berikut: 
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1. Sebelum kerja praktek di Bengkel Non Logam di laksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Bengkel Non 

Logam.  

2. Mempersiapkan alat- alat dan bahan untuk pembuatan frame seperti, 

mesin gerinda, siku-siku, meteran, pensil, buku, mesin jig saw, kontak 

colokan listrik, papan triplek, mesin bor, mesin ketam, mesin vakum, 

klem  dll. 

3. Kami melakukan pengukuran pada frame dibagian Starboart Side 

 

 

Gambar 2.17 Pengukuran pada frame dibagian Starboart Side 

 

4. Mempersiapkan papan triplek yang akan digunakan untuk membuat 

frame dibagian Starboart Side. 

 

Gambar 2.18 Papan Triplek 

 

5. Menandai hasil pengukuran frame yang telah di dapatkan pada 

sebelumnya di papan triplek 
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Gambar 2.19  Menandai hasil pengukuran pada papan triplek 

 

6. Pastikan kontak listik  terhubung dengan arus listrik  dan alat-alat yang 

digunakan juga dalam kondisi aman dan bisa digunakan. 

7. Melakukan pemotongan frame dibagian Starboart Side pada papan 

triplek yang telah di tandai sebelumnya dengan menggunakan alat 

mesin jigsaw. Dan pastikan dalam pemotongan di papan triplek tidak 

lari dari garis yang telah di tandai. 

 

Gambar 2.20  Proses pemotongan pembuatan frame di bagian 

 Starboart Side di papan triplek yang telah ditandai  

 

8. Melakukan pembersihan frame dibagian Starboart Side yang telah 
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terpotong di papan triplek dengan menggunakan alat mesin gerinda 

tangan bermata ampelas. 

 

     

Gambar 2.21 Proses pembersihan frame yang telah terpotong 

 

9. Setelah pembersihan pada frame dibagian Starboart Side selesai.  

10. Kami melaporkan hasil kerja jobsheet kami yang telah dibuat kepada 

pengawas lapangan yaitu: Bapak Budhi Santoso. ST,.MT 

11. Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan untuk pulang. Maka selanjutnya kami 

melakukan pembersihan ruangan setelah  kerja praktek selesai dan kami 

menyimpan semua alat dan bahan yang telah kami gunakan pada 

tempatnya. 

 

2.1.4 Hari Kamis (Tanggal 24 September 2020) 

Pada hari ke empat kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu siang dari 

jam 13.00 - 16.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT . dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang 
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jobsheet yang akan kami buat pada siang hari ini yaitu: pembuatan frame dibagian 

buritan dan pembuatan Side Girder dibagian Port Side 

Langkah-langkah dalam pembuatan frame dibagian buritan dan dibagian Side 

Girder adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum kerja praktek di Bengkel Non Logam di laksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Bengkel Non 

Logam.  

2. Mempersiapkan alat- alat dan bahan untuk pembuatan frame dan 

pembuatan Side Girder dibagian Port Side seperti, mesin gerinda, siku-

siku, meteran, pensil, buku, mesin jig saw, kontak colokan listrik, papan 

triplek, mesin bor, mesin ketam, mesin vakum, klem  dll. 

3. Kami melakukan pengukuran pada frame dibagian buritan dan 

pengukuran Side Girder dibagian Port Side.  

 

 

Gambar 2.22 Pengukuran Frame dibagian buritan 

 

Gambar 2.23 Pengukuran side girder dibagian Port Side 
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4. Mempersiapkan papan triplek yang akan digunakan untuk membuat 

frame dan Side Girder dibagian Port Side  

       

    Gambar 2.24 Papan Triplek 

 

5. Menandai hasil pengukuran frame yang telah di dapatkan pada papan 

triplek 

 

Gambar 3.25 Menandai hasil pengukuran pada papan triplek 

 

6. Pastikan semua kontak listrik  terhubung dengan baik dan alat-alat yang 

digunakan juga dalam kondisi aman dan siap digunakan. 

7. Melakukan pemotongan frame dibagian buritan dan pemotongan Side 

Girder dibagian port side pada papan triplek  yang  telah di tandai 
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sebelumnya dengan menggunakan alat pemotong mesin jigsaw. 

Pastikan dalam pemotongan di papan triplek tidak lari dari garis yang 

telah di tandai. 

 

 

Gambar 2.26 Proses pemotongan frame dibagian buritan dan Side Girder 

dibagian Port Side pada papan triplek yang telah ditandai. 

 

8. Melakukan pembersihan frame dan Side Girder yang telah terpotong 

dengan menggunakan alat mesin gerinda tangan bermata ampelas. 

 

 

Gambar 2.27 Proses pembersihan frame dibagian buritan dan Side Girder 

dibagian sisi kiri  yang telah terpotong 
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9. Setelah pembersihan pada frame dibagian buritan dan Side Girder di 

sisi kiri selesai. Kami melaporkan hasil kerja jobsheet kami yang telah 

kami buat kepada pengawas lapangan yaitu: bapak Budhi Santoso. 

ST,.MT 

10. Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan untuk pulang. Maka selanjutnya kami 

melakukan pembersihan setelah kerja praktek selesai dan kami 

menyimpan semua alat-alat dan bahan yang telah kami gunakan ke 

dalam lembari. 

 

2.1.5 Hari Jum’at ( Tanggal 25 September 2020) 

Pada hari ke empat kami mendapat  jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 12.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT . Dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang 

jobsheet yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini yaitu:  

 

 Pembuatan Side Gierder dibagian Center Line dan Starboart Side 

Langkah-langkah yang harus di untuk pembuatan Side Girder dibagian Center 

Line  adalah sebagai berikut: 

 

1. Sebelum kerja praktek di Bengkel Non Logam di laksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Lengkel Non 

Logam.  

2. Mempersiapkan alat- alat dan bahan untuk pembuatan frame seperti, 

mesin gerinda, siku-siku, meteran,  mesin jig saw, kontak colokan 

listrik, papan triplek dll. 

3. Kami melakukan pengukuran pada Side Girder dibagian senter line. 



20 

 

 

Gambar 2.28 Pengukuran Side Girder Pada Senter Line 

 

4. Mempersiapkan papan triplek yang akan digunakan untuk membuat 

Side Girder. 

5. Menandai hasil pengukuran Side Girder yang telah di dapatkan pada 

papan triplek. 

6. Pastikan semua kontak listrik  terhubung dengan baik dan alat-alat yang 

digunakan juga dalam kondisi aman. 

7. Melakukan pemotongan Side Girder pada papan triplek yang telah di 

tandai dan pastikan dalam pemotongan di papan triplek tidak boleh lari 

dari garis yang telah di tandai. 

 

 

Gambar 2.29 Proses pemotongan pembuatan Side Girder dibagian 

Senter Line di papan triplek 

 

12. Melakukan pembersihan Side Girder yang telah terpotong dengan 

menggunakan alat mesin gerinda tangan.  
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13. Setelah pembersihan pada papan triplek untuk dibagian Side Girder 

selesai. Selanjutnya kami melaporkan hasil kerja jobsheet kami yang 

telah kami buat kepada pengawas lapangan yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT 

14. Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan untuk pulang. Maka selanjutnya kami 

melakukan pembersihan ruangan setelah  kerja praktek selesai dan kami 

menyimpan semua alat dan bahan yang telah kami gunakan pada 

tempatnya masing – masing 

 

2.2 Deskripsi Kegiatan Minggu ke-2 

 

Tabel 2.2 Deskripsi kegiatan minggu ke- 2 

Jam/Waktu Hari/Tanggal Jobsheet  Pengerjaan 

08.00 - 12.30  Senin 28 September 2020  Pembuatan Kelem dari 

papan triplek. 

13.00 - 16.30  Selasa 29 September 2020  Pembuatan lubang pada 

frame dibagian Starboart 

Side dan Port Side                                                

 Pembuatan lubang dibagian 

kulit lambung kapal 

dibagian Starboart Side dan 

Port Side 

08.00 - 12.30  Rabu  30 September 2020  Menyatukan antara Frame 

dengan kulit lambung kapal 

menggunakan kabel TI 

13.00 - 16.30  Kamis 1 September 2020  Pemasangan Klem pada 

setiap antar penyambungan 

pada Side Girder 

Longitudinal dibagian 
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Jam/Waktu Hari/Tanggal Jobsheet  Pengerjaan 

Starboart Side dan Port Side 

08.00 - 12.30 Jum'at 2 September 2020  Pengeliman pada 

penyambuangan antar 

frame dengan kulit lambung 

kapal, antar floor dengan 

freme, antar Side Girder 

dibagian Starbosrt Side dan 

Port Side dan dibagian 

Senter Line 

 

2.2.1 Hari Senin ( Tanggal 28 September 2020 ) 

Pada hari pertama kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 12.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT . dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang 

jobsheet yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini yaitu : 

 Pembuatan klem dari papan triplek 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk membuat klem dari papan 

triplek adalah : 

1. Sebelum kerja praktek di Bengkel Non Logam di laksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Bengkel Non 

Logam.  

2. Mempersiapkan alat- alat dan bahan untuk pembuatan klem dari papan 

triplek seperti, mesin gerinda, siku-siku, meteran, pensil, mesin jig 

saw, kontak colokan listrik, papan triplek  dll. 

3. Mengukur tebal floor dibagian Side Girder, Senter Line Port Side dan 

Starboart Side  
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4. Menyiapkan papan triplek yang akan digunakan untuk pembuatan klem. 

5. Menandai hasil dari pengukuran tebal pelat floor tadi di papan triplek 

dengan menggunakan alat pensil dan penggaris untuk menggaris pada 

papan triplek sesuai ukuran yang telah didapatkan. 

 

 

                  Gambar 2.30 Menandai hasil pengukuran pada papan triplek 

6. Pastikan alat yang digunakan untuk memotong triplek sudah terhubung 

dengan arus listrik dan siap digunakan. 

7. Lakukan pemotongan sesuai dengan garis yang telah ditandai pada 

papan triplek sebelumnya dengan menggunakan alat mesin pemotong 

jigsaw. Dan pastikan dalam pemotong menggunakan jigsaw tidak lari 

dari garis yang telah di tandai. 

8. Melakukan pembersihan sisa triplek yang sudah di potong untuk 

pembuatan klem dari papan triplek dengan menggunakan mesin gerinda 

tangan bermata amplas kertas. 

 

 

Gambar 2.31 Klem yang sudah jadi 
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9. Setelah selesai kami melaporkan hasil kerja jobsheet yang telah kami 

buat kepada pengawas lapangan yaitu: Bapak Budhi Santoso. ST,.MT 

10. Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan untuk pulang. Maka selanjutnya kami 

melakukan pembersihan ruangan setelah  kerja praktek selesai dan 

kami menyimpan semua alat dan bahan yang telah kami gunakan pada 

tempatnya masing - masing. 

 

2.2.2 Hari Selasa ( Tanggal 29 September 2020 ) 

Pada hari kedua kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu siang dari 

jam 13.00 - 16.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang 

jobsheet yang akan kami kerjakan pada siang hari ini yaitu : 

 

a) Pembuatan lubang pada frame dibagian Starboart Side dan Port Side 

b) Pembuatan lubang di bagian kulit lambung kapal dibagian Starboart 

Side dan Port Side 

Langkah-langkah yang harus di persipkan dan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan alat dan bahan Alat dan bahan seperti: mesin gerinda, 

meteran, penggaris, pensil, mesin bor tangan, frame yang telah di buat 

sebelumnya, dll. 

2. Mempersiapkan frame yang telah di selesai pada minggu sebelumnya 

dibagian Starboart Side dan Port Side 

3. Mentandai 3 lubang  pada frame yang sudah jadi pada minggu lalu dan 

pada kulit lambung kapal. 

4. Melubangi frame dengan menggunakan mesin bor tangan yang sudah 

di tandai. 
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Gambar 2.32 Proses melubangi pada frame 

 

5. Setelah selesai membuat lubang pada frame dan kulit lambung kapal 

semua selesai. Selanjutnya kami melaporkan hasil kerja jobsheet yang 

telah kami buat kepada bapak  pengawas lapangan kami yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT 

 

6. Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan dipersilahkan pulang. Maka kami menyimpan semua 

alat yang kami gunakan untuk kerja praktek hari ini ketempatnya 

masing-masing. 

 

2.2.3 Hari Rabu ( Tanggal 30 September 2020 ) 

Pada hari ketiga kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari jam 

08.00 - 12.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai bapak 

pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT . dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang 

jobsheet yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini yaitu : 

 Pemasangan frame yang sudah jadi dengan menyatukan kulit lambung kapal 

menggunakan kabel ti. 

Langkah-langkah yang harus di persiapkan dan dilaksanakan adalah sebagai berikut  
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1. Sebelum kerja praktek di Bengkel Non Logam dilaksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Bengkel Non 

Logam.  

2. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan di laksanakan pada pemasangan 

frame dengan kulit lambung kapal dibagian Starboart Side dan Port Side. 

3. Pemasangan frame dengan kulit lambung kapal menggunakan kabel ti yang 

sudah di lubangi pada sebelumnya.  

 

Gambar 2.33 Menyatukan frame dengan kulit lambung kapal 

   menggunakan kabel ti 

 

4. Setelah pemasangan kabel ti pada frame dengan kulit lambung kapal 

dibagian Starboart Side dan Port Side selesai. Selanjudnya kami 

melaporkan hasil kerja kami kepada bapak Budhi Santoso sebagai pengawas 

lapangan. 

5. Setelah pengawas lapangan megatakan sudah selasai untuk progres kami 

hari ini dan silahkan pulang. Maka kami menyimpan semua alat dan bahan 

yang telah kami gunakan pada hari ini ke dalam lembari. 

 

2.2.4 Hari Kamis ( Tanggal 1 Oktober 2020 ) 
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Pada hari ke empat kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu siang dari 

jam 13.00 - 16.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang 

jobsheet yang akan kami kerjakan pada sinag hari ini yaitu: 

  

 Pemasangan klem antar penyambungan Side Girder Longitudinal  

dibagian  Starboart Side, Senter Line dan  Port Side  

 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan di laksanakan adalah sebagai berikut  

1) Sebelum kerja praktek di Bengkel Non Logam di laksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Bengkel Non 

Logam.  

2) Mempersiapkan alat dan bahan seperti palu dan klem yang telah di buat 

sebelumnya. 

3) Melakukan Pemasangan klem pada penyambungan Side Girder 

logitudinal frame dibagian Starboart Side dan Port Side . 

 

Gambar 2.34 Pemasangan klem pada sambungan longitudinal frame 

4) Setelah penyambungan klem pada Side Girder Longitudinal frame 

semua selesai. Selanjutnya kami melaporkan hasil kerja kami kepada 
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bapak pengawas lapangan kerja kami yaitu: Bapak Budhi Santoso. 

ST,.MT selaku pengawas lapangan. 

5) Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan untuk pulang. Maka selanjutnya kami 

melakukan pembersihan ruangan setelah  kerja praktek selesai dan kami 

menyimpan semua alat dan bahan yang telah kami gunakan pada 

tempatnya masing masing. 

 

2.2.5 Hari Jum’at ( Tanggal 2 Oktober 2020 ) 

Pada hari pertama kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 12.30. Selanjutnya kami menemui pengawas lapangan yaitu: Bapak 

Budhi Santoso. ST,.MT  dan di sini Pengawas lapangan menjelaskan kepada kami 

tentang jobsheet yang akan kami buat pada pagi hari ini yaitu: Pengeliman pada 

penyambungan frame, floor, dan Side Girder dibagian Starboart Side dan Port Side  

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebelum kerja praktek di bengkel non baja di laksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Bengkel Non 

Logam.  

2) Mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan pengeliman pada 

penyambungan antar frame dan pada kulit lambung kapal. 

3) Meletakkan lem, lalu mengoleskan lem pada setiap penyambungan antar 

frame, antar Side Girder dengan floor dibagian Starboart Side dan Port 

Side . 
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Gambar 2.35 Proses pengolesan lem pada sambungan  

4) Setelah selesai untuk pengolesan lem pada panyambungan antar frame. 

Selanjutnya kami membiarkan lem tersebut keras dan saling mengikat 

antara frame satu dengan frame yang lain. 

5) Setelah selesai pengolesan lem pada penyambungan antar frame. 

Selanjutnya kami melaporkan hasil kerja praktek kami pada hari ini  

kepada bapak pengawas lapangan. 

6) Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan pulang. Maka  kami menyimpan semua alat 

dan bahan yang kami gunakan hari ini ke dalam lembari. Setelah itu kami 

melakukan membersihkan ruangan setelah kerja praktek kami selesai. 

 

2.3 Deskripsi Kegiatan Minggu ke-3 

 

Tabel 2.3 Deskripsi kegiatan minggu ke- 3 

Jam/Waktu Hari/Tanggal Jobsheet  Pengerjaan 

   08.00 - 12.30  Senin 5 Oktober 2020  Merapikan Frame yang melebihi 

tinggi dari kulit lambung kapal 

 13.00 - 16.30  Selasa 6 Oktober 2020  Melakukan Pengetaman papan 

 08.00 - 12.30  Rabu  7 Oktober 2020  Pembuatan finder pada sisi luar 

kulit lambung kapal atas 
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Jam/Waktu Hari/Tanggal Jobsheet  Pengerjaan 

dibagian Starboart Side dan Port 

Side 

 13.00 - 16.30  Kamis 8 Oktober 2020  Pembuatan penutup ballast 

dibagian haluan kapal 

 08.00 - 12.30 Jum'at 9 Oktober 2020  Pembuatan laporan harian dari 

minggu pertama sampai minggu 

ketiga 

 

Tabel 2.1 Deskripsi kegiatan minggu ke- 3 

 

2.3.1 Hari Senin ( Tanggal 5 Oktober 2020 ) 

Pada hari pertama kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 12.30. Setelah itu kami menemui pengawas lapangan yaitu: Bapak 

Budhi Santoso. ST,.MT  dan disini Pengawas lapangan menjelaskan kepada kami 

tentang jobsheet yang akan kami buat pada pagi hari ini yaitu: 

 Merapikan frame yang melebihi tinggi dari lambung kapal. 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam perataan frame adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebelum kerja praktek di Bengkel Non Logam di laksanakan. Kami 

mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri sebelum melaksanakan kerja praktek di Bengkel Non 

Logam.  

2. Mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan prataan pada frame 

yang melebihi dari tinggi lambung kapal 

3. Melihat posisi frame pada kapal yang berlebihan melewati tinggi dari 

kulit lambung kapal. 

4. Menghidupkan mesin gerinda tangan terlebih dahulu dan pastikan 

mesin gerinda tersebut terhubung ke arus listrik. 
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5. Nyalakan mesin gerinda dan pastikan sudah hidup, lakukan perataan 

pada frame yang berlebihan tersebut, dibagian Starboart Side dan Port 

Side serta belakang.  

                    

     Gambar 2.36 Proses perataan pada frame yang berlebihan 

 

6. Melihat kembali pada frame yang sudah di ratakan jika dari perataan 

tersebut masih belum rata maka lakukan kembali perataan pada frame 

menggunakan mesin gerinda tangan sampai frame terlihat rata dan rapi. 

7. Setelah itu dari perataan yang tersebut sudah selesai maka kami 

melaporkan hasil kerja kami kepada dosen pengawas yaitu: Bapak 

Budhi Santoso ST.,MT. 

 

 

Gambar 2.37 Proses dari perataan fram selesai 
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8. Setelah pengawas lapangan megatakan kepada kami bahwa perkerjaan 

kami sudah selasai untuk progres kami hari ini dan silahkan pulang. 

Maka setelah itu kami menyimpan semua alat dan bahan yang kami 

telah gunakan hari ini ke dalam lembari 

9. Selanjutnya kami melanjutkan progres pada hari selanjutnya. 

 

2.3.2 Hari Selasa ( Tanggal 6 Oktober 2020 ) 

Pada hari kedua kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu siang dari 

jam 13.00 - 16.30.  Sebelum kerja praktek kami laksanakan kami menemui 

pengawas lapangan yaitu: Bapak Budhi Santoso. ST,.MT  dan disini Pengawas 

lapangan menjelaskan kepada kami tentang jobsheet yang akan kami buat pada 

siang hari ini yaitu: 

 Melakukan pengetaman papan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan pengetaman 

papan  adalah sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan diri dan memastikan diri kita dalam keadaan sehat  

2. Pastikan kita kita sudah memakai alat sefty sebelum melakukan atau 

melaksanakan kerja praktek. 

3. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan di kerjakan seperti: 

a) Mesin grinda 

b) Mesin ketam 

4. Siaplakan dua keping papan yang akan di ketam pada permukaannya 

5. Pastikan mesin ketam terhubung dengan arus listrik 

6. Setelah mesin ketam terhubung dengan arus listrik, selanjutnya 

menghidupkan mesin ketam dan lakukan pengetaman pada 

permukaan papan yang telah di siapkan sebelumnya. 

 



33 

 

 

Gambar 2.38 Proses pengampelasan  pada papan 

setelah pengetaman papan selesai 

 

7. Setelah pengetaman dan terlihat permukaan pepan masih kasar maka 

lakukan lagi pengetaman pada permukaan papan sampai halus. 

8. Selanjutnya, setelah permukaan papan terlihat sudah tidak kasar lagi 

dan sudah halus permukaan papan. Selanjutnya kami melaporkan hasil 

kerja praktek kami kepada bapak pengawas lapangan kami untuk 

pengetaman permukaan papan sudah selesai.. 

9. Setelah pengawas lapangan megatakan sudah selasai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan pulang kepada kami. Maka kami 

menyimpan semua alat dan bahan yang kami telah gunakan pada hari 

ini ke dalam lembari.  

10. Pastikan semua alat kerja tidak terhubung lagi dengan arus listrik dan  

selanjutnya kami melakukan pembersihkan tempat rungan kerja 

praktek kami setelah kerja praktek kami selesai. 

 

2.3.3 Hari Rabu ( Tanggal 7 Oktober 2020 ) 

Pada hari kedua kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari jam 

08.00 - 12.30.  Setelah itu sebelum kami melaksanakan kerja praktek di Bengkel 

Non Logam kami menemui pengawas lapangan yaitu: Bapak Budhi Santoso. 
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ST,.MT  dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang jobsheet 

yang akan kami buat pada pagi hari ini yaitu: 

 Pembuatan fender pada sisi luar dibagian Starboart Side dan Port Side  

Langkah-langkah yang harus di persiapkan adalah sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan diri dan memastikan kita dalam keadaan sehat 

2. Pastikan kita kita sebelum melaksanakan kerja praktek kita sudah 

memakai alat sefty sebelum melakukan atau melaksanakan kerja 

praktek. 

3. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan di kerjakan seperti: 

a) Gergaji tangan 

b) Papan yang sudah di ketam 

4. Siapkan papan yang sudah di ketam pada hari sebelumnya 

5. Menandai lebar fender yang akan di belah secara memanjang pada 

papan yang sudah di ketam permukaanya pada menggu lalu. 

 

 

Gambar 2.39 Proses menandai pada papa untuk pembuatan fender 

dibagian Starboart Side dan Port Side  

6. Lakukan pembelahan papan yang sudah di ketam dengan 

menggunakan gergaji tangan dan pastikan dalam pembelahan pada 

papan tersebut tidak keluar dari garis yang telah di tandai. 
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                             Gambar 2.40 Proses pembelahan pada papan  

 

 

Gambar 2.41 Proses pembersihan pada papan yang telah terpotong 

7. Setelah selesai pembelahan papan untukpembuatan mal selesai. 

Selanjutnya kami melaporkan hasil kerja praktek kami kepada 

bapak pengawas lapangan yaitu: Pak Budhi Santoso. ST.,MT 

8. Setelah pengawas lapangan megatakan sudah selasai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan pulang kepada kami. Maka  kami 

menyimpan semua alat dan bahan yang telah kami gunakan hari ini 

ke dalam lembari.  
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2.3.4 Hari Kamis  ( Tanggal 8 Oktober 2020 ) 

Pada hari ke empat kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu siang dari 

jam 13.00 - 16.30.  Sebelum kami melaksanakan kerja praktek kami menemui 

pengawas lapangan yaitu: Bapak Budhi Santoso. ST,.MT  dan disini Pengawas 

lapangan menjelaskan kepada kami tentang jobsheet yang akan kami buat pada sing 

hari ini yaitu: 

 Pembuatan penutup ballast dibagian haluan kapal 

Langkah-langkah yang harus di persiapkan adalah sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan alat-alat dan bahan dalam pembuatan penutup ballast pada 

haluan seprti :  

 Mesin grinda 

 Siku-siku 

 Meteran 

 Pensil 

 Mesin jig saw 

 Kontak colokan listrik, papan triplek dll. 

2. Sebelum kerja praktek di di mulai kami memakai alat safty atau alat 

perlindungan diri 

3. Melihat tampak depan pada haluan kapal yang akan di buat penutup 

atasnya. 

 

Gambar 2.42 Tampak atas pada haluan kapal 
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4. Siapkan papan teriplek yang akan digunakan sebagai penutup ballas pada 

haluan kapal. 

 

Gambar 2.43 Papan Triplek 

5. Letakkan papan triplek yang telah di sediakan  di atas kapal dibagian 

haluan. 

 

 

Gambar 2.44 Proses penandai penutup ballas pada haluan kapal 

 

6. Tandai papan triplek dari bawah triplek sesuai acuan lengkung bentuk 

lambung kapal di bagian bawah triplek pada haluan kapal.  

7. Ambil kembali papan triplek yang telah di tandai sebelumnya untuk 

proses pemotongan. 
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8. Siapkan alat pemotong berupa jigsaw dan pastikan alat pemotong yang 

digunakan sudah terhubung dengan arus listrik dan dalam kondisi aman. 

9. Lakukan pemotongan di teriplek yang sudah di tandai sebelumnya 

dengan menggunakan alat peotong  berupa mesin jigsaw 

10. Pastikan dalam pemotongan tidak lari dari garis acuannya 

11. Setelah pemotongan penutup ballast pada haluan kapal selesai. 

Selanjutnya kami melakukan pembersihan pada triplek yang telah di 

potong menggunakan alat berupa mesin gerinda tangan. 

 

 

Gambar 2.45 Penutup pada haluan kapal tampak atas 

 

12. Menemui pengawas lapangan dan melaporkan hasil pembuatan penutup 

ballast pada haluan telah selesai. 

13. Setelah pengawas lapangan mengatakan kepada kami bahwa progres 

kami hari ini  telah selesai dan silahkan pulang. Maka kami menyimpan 

semua alat dan bahan yang kami gunakan untuk kerja praktek hari ini ke 

tempatnya masing-masing. 

 

2.3.5 Hari Jum’at ( Tanggal  9 Oktober 2020 ) 

Pada hari ke lima kami menemui pengawas lapangan yaitu : Bapak Budhi 

Santoso. ST,.MT dan disini pengawas lapangan kami memerintahkan kami untuk 

menyelesaikan terlebih dahulu laporan harian dari minggu pertama sampai minggu 

ke tiga, dan akan dikumpulkan pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020. 
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2.4      Deskripsi Kegiatan Minggu ke-4 

 

Tabel 2.4 Deskripsi kegiatan minggu ke- 4 

Jam/Waktu Hari/Tanggal Jobsheet  Pengerjaan 

08.00 - 12.30  Senin 12 Oktober 2020  Melakukan pemotongan kain 

math sesuai ukuran yang telah 

di tentukan leber minimal 10 

dan panjang menyesuaikan dari 

bentuk ukuran jarak panjang 

kapal 

 

2.4.1 Hari Senin ( Tanggal 12 Oktober 2020 ) 

Pada hari  pertama kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 16.30 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

Bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Non Logam yaitu: Bapak 

Budhi Santoso. ST,.MT . dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami 

tentang jobsheet yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini yaitu :  

 Melakukan pemotongan kain serat atau math pada tiap frame kapal. 

Langkah-langkah yang harus di persiapkan dan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1 Mempersiapkan diri dan memakai semua alat safty yang berhubungan 

dengan keselamatan diri. 

2 Mempersiapkan alat dan bahan seprti :  

a. Masker 

b. Siku-siku 

c. Penggaris 

d. Pensil 

e. Gunting 

f. papan triplek dll. 

g. Mat 



40 

 

3 Persiapkan papan triplek terlebih dahulu sebelum melakukan 

pemotongan pada kain mat. 

4 Sebelum melakukan pemotongan pada kain mat, pastikan kain mat 

terlihat bagus dan layak dipakai. 

5 Letakkan kain mat pada papan triplek sebagai alas untuk pemotongan 

kain mat. 

6 Lakukan Pemotongan kain mat sesuai perintah oleh pengawas minimal 

lebar 10 cm menggunakan alat potong seperti gunting 

7 Setelah kain mat digunting sesuai dengan ukuran, maka selanjutnya 

kami meletakkan kain mat yang sudah selesai di potong  pada bagian 

portside, upside, dan midship dalam kapal yang telah ditentukan. 

8 Setelah semua kain mat selesai dipotong, maka kami akan malaporkan 

hasil kerja potongan kain mat yang telah selesai kepada pengawas 

lapangan kerja praktek kami yaitu:  Bapak Budhi Santoso ST.,MT. 

9 Kami melaporkan hasil kerja jobsheet kami yang telah dibuat kepada 

pengawas lapangan yaitu: Bapak Budhi Santoso. ST,.MT 

10 Setelah pengawas lapangan mengatakan sudah selesai untuk progres 

kami hari ini dan silahkan untuk pulang. Maka selanjutnya kami 

melakukan pembersihan ruangan setelah  kerja praktek selesai dan kami 

menyimpan semua alat dan bahan yang telah kami gunakan pada 

tempatnya masing masing. 
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BAB III 

PROSES PEMBUATAN FRAME DAN PEMASANGAN FRAME 

PADA KAPAL BERBAHAN PLYWOOD 

 

3.1 Body plan 

Body Plan merupakan proyeksi bentuk potongan – potongan badan kapal 

secara melintang pada setiap station dilihat dari depan atau belakang. Potongan – 

potongan badan kapal ini dibentuk berdasarkan data – data yang didapat 

berdasarkan data – data grafik A/2T dan B/2. Prinsip penggambaran pada body plan 

yaitu bahwa terdapat dua garis lurus dan satu garis lengkung. Dua garis lurus pada 

body plan yaitu water line dan buttock line sedang garis lengkungnya yaitu 

penggambaran setiap station. 

 

3.2 Half Breadth Plan 

Half breadth merupakan gambar irisan dari badan kapal bila dilihat dari atas 

pada tiap garis air (water line). Gambar half breadth plan ini adalah suatu gambar 

proyeksi dua dimensi dari bidang kapal secara horizontal memanjang jika dilihat 

dari atas pada setiap garis air (water line). Gambar half breadth merupakan proyeksi 

dari body plan. Dari gambar ini nantinya bisa kita ketahui bentuk badan kapal yang 

kita rencanakan sudah stream line atau belum. Penggambaran dari gambar ini 

adalah hanya menggunakan setengah dari lebar kapal yang kita gambar karena pada 

dasarnya sisi kanan maupun sisi kiri kapal haruslah seimbang. Jadi kita tidak perlu 

menggambar yang setengahnya lagi. 

 

3.3 Sheer Plan (Buttock Line) 

Gambar sheer plan adalah gambar irisan dari bentuk badan kapal apabila 

dilihat dari samping untuk setiap buttock line. Jadi bisa disebut sheer plan adalah 

potongan – potongan  bentuk kapal secara vertikal memanjang. Gambar ini 

bertujuan untuk mengetahui bentuk kapal apabila dilihat dari samping 
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kapal. Penggambaran dari gambar ini berdasarkan data yang diperoleh dari gambar 

half breadth plan. 

 

3.4 Pengertian Frame 

Frame merupakan bagian dari konstruksi sepanjang badan kapal mulai dari 

haluan sampai dengan buritan yang digunakan untuk menenpelkan kulit kapal, 

memperkuat konstruksi kapal serta mempertahankan bentuk kapal dari pengaruh 

gaya-gaya yang bekerja pada badan kapal. 

 

3.5 Pengertian Plywood  

 Plywood adalah papan material yang tersusun dari beberapa lapis kayu 

melalui proses perekatan dan pemampatan tekanan tinggi .  Lembaran kayu yang 

tipis direkatkan bersama dengan arah serat yang diatur sedemikian rupa untuk 

menciptakan hasil yang lebih kuat. Biasanya saling bersilangan (90°) antar lapisan 

yang berdekatan. 

 Lapisan-lapisan ini umumnya ditumpuk dalam jumlah ganjil untuk 

mencegah terjadinya pembelokan dan menciptakan konstruksi yang seimbang. 

Lapisan dalam jumlah genap akan menghasilkan papan yang tidak stabil dan mudah 

terdistorsi. Sifat dasar plywood tidak mudah untuk di tekuk, lebih tahan cuaca dan 

mudah dibentuk terutama untuk pembuatan furniture rumah tinggal dll. 

 

 

                 Gambar 3.1 Bentuk plywood 

Kelebihan plywood : 

 Kuat terhadap cuaca dan daya tekuk 

 Lebih kokoh sebagai rangka utama furniture/mebel 

 Lebih tahan terhadap air 
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Kekurangan plywood : 

 Sifat keras dan untuk menggabungkan beberapa plywood perlu 

menggunakan 

 paku tembak atau paku besi biasa 

 Presisi ketebalan kurang bagus 

 Sulit untuk langsung difinish misal di cat dinding 

 

Ukuran Uatautama Kapal 

 Lpp :  3.718 

 B  :  1.441 

 H :  0.600 

 T :  0.164 

 LOA :  4.372 

 LWL :  4.041 

 

Tahap – tahap pembuatan frame dan cara pemasangan frame pada kapal berbahan 

plywood 

1. Mempersiapakan gambar body plan, half breadth, dan battok line. 

 

 

Gambar 3.2 Bentuk gambar body plan 

 

     Gambar 3.3 Bentuk gambar half breadth 
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Gambar 3.4 Bentuk gambar battok line 

 

2. Memisahkan tiap-tiap station pada gambar body plan menggunakan aplikasi 

auto cad 

 

 

     Gambar 3.5 Proses pemisahan station  dari gambar body plan  

 

3. Menskalakan gambar station yang telah di pisahkan dengan menggunakan 

aplikasi auto cad 

4. Melakukan plot gambar yang telah di sekalakan  menggunakan aplikasi auto 

cad dan selanjutnya gambar tersebut akan di print menggunakan kertas A0. 

 

            

Gambar 3.6 Proses plot gambar yang telah diskalakan 
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5. Setelah terbentuk gambar station di kertas A0. Selanjutnya mempersiapkan 

papan triplek 12mm. 

 

 

Gambar 3.7 Papan triplek  

 

6. Menempelkan bentuk gambar station yang telah di print di kertas A0 pada 

papan triplek dengan ukuran papan teriplek 12 mm mengunakan lem kertas. 

7. Melakukan pemotongan papan triplek yang berukuran 12 mm. Selanjutnya 

dalam melakukan pemotongan pastikan papan triplek tidak lari dari garis 

bentuk gambar yang telah di tempel di papan triplek tersebut. 

8. Setelah melakukan pemotongan station atau frame. Selanjutnya melakukan 

pembersian frame yang telah terpotong 

9. Melakukan pemasangan frame yang telah di bentuk di kapal  

10. Membuat lubang pada frame dan pada kulit lambung kapal 

 

           

             Gambar 3.8 Proses melubangi frame dan kulit lambung kapal 
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11. Memasang kabel ti pada frame dan kulit lambung yang telah di lubangi 

 

Gambar 3.9 Pemasangan kabel Ti pada frame dengan kulit lambung kapal 

 

12. Pengeliman antar frame dengan kulit lambung kapal 

 

            

             Gambar 3.10 Proses pengeliman frame dengan kulit lambung kapal  

 

13. Setelah frame dan kulit lambung kapal terikat selanjutnya melepaskan kabel 

ti pada frame dengan kulit lambung kapal dan sesudah itu melakukan 

peroses laminasi kapal berbahan playwood. 
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14.  Tampak atas setelah proses pemasangan frame selesai 

 

           

Gambar 3.11 Tampak atas setelah pemasangan frame selesai 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Selama kami melaksanakan kerja praktek khususnya di Bengkel Kapal Non 

Baja kami banyak mengetahui tentang pembuatan frame pada kapal dan cara 

pemasangan frame pada kapal berbahan plywood. 

Selain itu untuk menambah pengetahuan tentang pembuatan frame pada 

kapal dan cara pemasanganya disini kita sebagai mahasiswa sebaiknya banyak 

mempelajari antara teori dan aplikasi di lapangan dalam melaksanakan kerja 

praktek, hal ini di sebabkan karena banyaknya ketidaksamaan antara teori dan 

aplikasi di lapangan 

Selain itu teori yang telah di dapatkan dan di ajarkan oleh dosen mata kuliah 

tertentu bisa diperdalam lagi ilmunya dengan mengaplikasikan teorinya kerja di 

lapangan. 

 

B. Saran 

1. Mahasiswa diharapkan aktif di lapangan dalam melaksanakan kerja 

praktek. 

2. Sebelum kerja praktek di laksanakan di harapkan kepada mahasiswa untuk 

menggunakan alat perlengkapan safety agar terhindar dari bahaya yang 

tidak di inginkan. 

3. Mengikuti arahan atau instruksi dari pengawas lapangan agar kita dalam 

melaksanakan kerja praktek di lapangan tidak salah. 

4. Menggunakan alat atau tools lain sesuai SOP yang telah ditetapkan. 

5. Melaksanakan kegiatan KP sesuai protokol kesehatan yang berlaku. 

6. Pada saat kerja praktek di laksanakan di harapkan kepada mahasiswa tidak 

bermain dalam melaksanakan kerja prakteknya. 

7. Tidak melanggar atau membuang sampah pada area kegiatan pelaksanaan 

KP. 
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8. Dalam melaksanakan kerja praktek di lapangan di harapkan ke pada 

mahasiswa harus menggunakan bahasa yang sopan santun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

https://indolasercutting.com/plywood-adalah/ 

http://sembilanstudio.com/wp-content/uploads/2015/05/plywood-800.jpg 

https://www.maritimeworld.web.id/2014/01/apa-yang-dimaksud-dengan-hull-

structure.html#:~:text=Frame%20merupakan%20bagian%20dari%20konstruksi,yan

g%20bekerja%20pada%20badan%20kapal. 
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