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                                                   BAB I 

PROFIL PERUSAHAAN 

 
1.1 SEJARAH 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 
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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 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. 
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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. 
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1.3 Jenis – jenis gedung yang ada di jurusan teknik perkapalan ialah : 

• 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 kapal 

• 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 Bengkel las pipa dan plat 
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• 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 bengkel non logam 

 

• Galangan Mini 

Merupakan gedung yang di gunakan untuk aktifitas pembuatan 

kapal non Baja, misal nya fiberglass. Pada gedung ini terdapat dua 

lantai, di 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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BAB II 

DESKRIPSI SELAMA KEGIATAN 

 
Musholla kampus Teknik perkapalan politeknik negeri bengkalis merupakan 

musholla yang baru dibangun, musholla kampus ini terletak di jurusan Teknik 

perkapalan politeknik negeri bengkalis. 

Kegiatan harian selama kerja praktek di musholla kampus jurusan Teknik 

perkapalan politeknik negeri bengkalis dimulai pada tanggal 22 september – 22 Oktober 

2020. Berikut daftar kegiatan kerja di musholla kampus Teknik perkapalan politeknik 

negeri bengkalis. 

2.1 Minggu pertama  

HARI : Selasa  

TANGGAL : 22 September 2020 

Pada pagi selasa saya di tugas kan untuk membersih kan karatan yang ada pada tangga 

musolla kampus yang baru di bangun , dengan mengunakan sikat besi dan juga gerinda, 

setelah di bersih kan barulah di cat dengan warna abu-abu sebagai cat dasarnya 

 

 

Gambar 2.1 pembersihan karat pada tangga musholla II 
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HARI  : Rabu  

TANGGAL : 23 September 2020  

Pada pagi rabu  saya masih di tugas kan untuk melanjutkan   proses pembersihan karatan 

dan juga  pengecatan pada tangga musolla yang kami kerjakan , dengan mengunakan 

sikat besi dan juga gerinda, setelah di bersih kan barulah di cat dengan warna abu-abu 

sebagai cat dasarnya 

 

 

 
Gambar 2.2 pembersihan karat 

 
HARI               : Kamis  

TANGGAL      : 24 September 2020 

Pada hari kamis saya masuk mulai dari jam 14.00, saya di tugaskan  untuk memindah kan 

scafolding dari dalam bengke las ke tempat pengerjaan musolla 

Kampus, dan juga membuat pijakan scafolding dari kayu yang ada di bengkel non logam 

untuk di buat gunakan pada pengerjaan nantinya 
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Gambar 2.3 pemindahan scafolding 

HARI          : Jumat  

TANGGAL : 25 september 2020 

Pada hari jum’at saya masuk mulai dari jam 08.00, saya ditugaskan melakukan 

pembongkaran profile pada konstruksi musholla yang dibangun di kampus perkapalan 

 

 

Gambar 2.4 pembukaan profil 

2.2 Minggu kedua  

HARI  : Senin 

TANGGAl      : 28 september 2020 

Pada hari senin saya masuk mulai dari jam 08.00, saya ditugaskan melanjutkan pekerja 

minggu lalu yaitu  pembongkaran profile pada konstruksi musholla yang dibangun di 

kampus perkapalan 
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Gambar 2.5 pembukaan profil 

 
HARI                : Selasa  

TANGGAL       : 29 september 2020 

Pada hari selasa saya masuk mulai dari jam 08.00, saya ditugaskan melanjutkan pekerja 

minggu lalu yaitu  pembongkaran profile pada konstruksi musholla yang dibangun di 

kampus perkapalan pada hari ini saya dapat bagian menggerinda salah satu profil 

 

Gambar 2.6 pembukaan profil 

HARI              : Rabu  

TANGGAL     : 30 september 2020 

Pada hari rabu saya masuk mulai dari jam 08.00, saya ditugaskan melanjutkan pekerja 

minggu lalu yaitu  pembongkaran profile pada konstruksi musholla yang dibangun di 

kampus perkapalan, hari ini saya dapat bagian memotong beberapa profil menggunakan 

gas ,yang tidak dapat dibuka dengan gerinda 
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Gambar 2.7 pemotongan profil menggunakan gas 

HARI : jum’at 

TANGGAL : 2 oktober 2020 

Pada  hari jum’at saya masuk pagi pukul 08.00 WIB melanjutkan pekerjaan selanjutnya 

yaitu melakukan pengukuran penegar penegar melintang   ,profile yang digunakan untuk 

penegar itu sendiri berupa profil L 

 

Gambar 2.8 pengukuran penegar  yang akan dipasang 

 

2.3 Minggu ketiga 
 

HARI : selasa 

TANGGAL : 6 oktober  2020 

Pada hari selasa saya masuk pagi seperti biasa pada pukul 08.00 WIB ,saya 

melanjutkan pekerjaan yaitu setelah dilakukan nya pengukuran dan pemotongan profil 

pada hari sebelumnya, maka pada hari ini dilakukan pemasangan profil L guna 

penegar atau penguat agar lantai tidak goyang  
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Gambar 2.9 pemasangan penegar profil 

 

HARI : rabu  

TANGGAL : 7 oktober 2020 

Pada hari rabu saya masuk pagi seperti biasanya  yaitu jam 08.00 WIB dan pada hari itu 

saya melakukan pekerjaan pembersihan karat menggunakan gerinda dengan brush kawat 

agar pada saat dilakukan pengecatan ,cat dapat melekat dengan baik   

 

 

Gambar 2.10 pembersihan karat 
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HARI : jum’at 

TANGGAL : 9 Oktober 2020 

Pada hari jum’at saya masuk pukul 08.00 WIB ,pada hari itu saya membuat tiang lampu 

jalan dengan melakukan pemotongan pemotongan pipa besi dan besi batangan sebagai 

penghias ,penguat dan besi plat sebagai tutup atas tiang tesebut untuk menghindari air 

hujan masuk kedalam pipa besi 

 

 

Gambar 2.11 Pemotongan plat penutup tiang lampu 
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BAB III 

PEMASANGAN PROFILE PENEGAR LANTAI 

MUSHOLLA II 
 

3.1 Definisi baja profile 

Dikenal dengan istilah structural steel, baja profile adalah baja yang dibuat 

dalam banyak bentuk dan ukuran untuk berbagai keperluan material konstruksi. 

Penggunaan baja sebagai bahan dalam suatu bangunan memang sudah biasa untuk 

kebutuhan khusus sesuai kegunaannya. Maka sangat penting bagi Anda untuk 

mengetahui jenis-jenis baja profile dan penggunaan sesuai karakteristiknya 

sebelum mengaplikasikannya. Tentu setiap jenis tersebut memiliki karakteristik 

dan kegunaan masing-masing. Sehingga perlu Anda perhatikan dengan baik 

pemilihannya agar tidak sampai salah dalam mengaplikasikan. 

3.2 Baja profil L 

 Baja profil L ini biasanya digunakan untuk struktur rangka atap baja 

ringan, strukturpada jembatan rel kereta, kolom maupun balok. Selain itu profil L 

ini juga dapat digunakan untuk mengganti tulangan pada kolom beton apabila 

dirasa dengan tulangan biasa kurang  

  

Gambar 3.1. Baja profil 

https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_steel
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 3.3 Alat alat pengerjaan 

 

• Meter 

 

 

 
Gambar 3.2. Alat ukur meter 

 

Meteran adalah alat ukur yang berguna untuk mengukur jarak atau 

Panjang juga berguna untuk mengukur sudut membuat siku ,pada ujung pita 

meteran terdapat pengait yang berguna untuk mengaitkan agar memudahkan 

pengukuran 

 

• Paint marker 

 

 
 

Gambar 3.3. Spidol penanda 

 

Spidol penanda berfungsi sebagai pemberi tanda pada benda yang 

akan dipotong 

 

• Gerinda tangan 

 
 

Gambar 3.4. Gerinda tangan 
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Gerinda tangan pada pekerjaan ini berfungsi sebagai pembuat coak 

kan pada salah satu ujung baja profil agar dapat pas saat dipasang 

• Mesin las 

 

 

 

Gambar 3.5. Mesin las 

 Mesin las berguna untuk menyambung baja profil L pada baja H 

beam agar baja  dapat terpasang kuat 

 3.4 Proses pengerjaan 

• Pengukuran  

Proses pemasangan profil penegar pada lantai musholla kampus II 

yang dilakukan pertama adalah mengukur Panjang profil yang akan di potong 

dan didapat ukurannya sebagai berikut : 

128,5 cm  124 cm  

121 cm  130,5 cm 

 

 

Gambar 3.6. Pengukuran sebelum memotong baja profil 
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• Pengukuran dan pemotongan pada baja profil L 

Setelah  mendapat ukuran Panjang profil yang akan di potong  selanjut 

nya ukur profil L  sesuai dengan ukuran yang di dapat setelah itu lakukan 

pemotongan  menggunakan mesin gerinda potong 

 

Gambar 3.7. Pengukuran profil   

 

 

Gambar 3.8. Pemotongan baja profil 

 
• Fitting 

Fitting adalah melakukan pemasangan untuk memastikan bahwa 

profil yang di pasang sudah pas atau sesuai dengan ukuran nya, fitting 

dilakukan apabila baja profile sudah selesai di potong  
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Gambar 3.9. Fitting baja profil 

 

Gambar 3.10. Fitting profile  

• Pengelasan 

Pengelasan dilakukan setelah di pastikan bahwa baja profile yang di 

potong sudah pas dan bisa terpasang dengan baik  tetapi sebelum pengelasan 

dilakukan ,melakukan tack weld agar baja profile tidak bergeser ketikan 

dilakukan pengelasan, elektroda yang digunakan sebagai berikut 

LB-52-18 , 3,2 x 400 mm 

 

Gambar 3.11. Tack weld 
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Setelah melakukan tack weld dan dipastikan baja profil tidak miring bisa 

dilanjutkan dengan melakukan pengelasan penuh, selesai 

 

 
Gambar 3.12. Pengelasan penuh 

 

 
Gambar 3.13. Baja profil selesai dipasang 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat saat melakukan kerja praktek (KP) di kampus 

perkapalan politeknik negeri bengkalis adalah sebagai berikut: 

pada pembangunan musholla kampus II ini masih banyak yang belum 

diselesaikan karena keterbatasan nya waktu akan tetapi ilmu dasar nya sudah 

di dapatkan seperti pemasangan profil penegar lantai yang mana 

menggunakan baja profil L, sudah sama seperti pemasangan profil pada 

konstruksi kapal 

 
4.2 Saran 

Kesimpulan laporan kerja praktek (KP) ini, dengan kerendahan hati untuk 

di jadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kerja praktek berikutnya, 

dengan bahan pertimbangan antara lain: 

▪ Disiplin waktu pekerjaan yang dilasanakan seharusnya jangan 

diabaikan sebab hal ini berkaitan dengan jadwal pekerjaan yang telah 

direncanakan. 

▪  Pengawas K3 sebaiknya harus lebih teliti dan tegas lagi  terhadap 

para pekerja-pekerjanya, jika para pekerja lapangan tidak memakai 

alat pelindung diri,maka sebagiknya dilakukan tindakan yang tegas 

kepada mereka.Terakhir bagi para pembaca semoga laporan Kerja 

Praktek (KP), ini bisa menambah wawasan, ide dan ilmu yang 

bermanfaat sebagai acuan dalam persiapan Kerja Praktek (KP) yang 

akan dilaksanakan. 
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