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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  menyelesaikanlaporan 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 13 hari dari tanggal 24 

September sampai 13 Oktober 2020 di Bengkel Las. 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. Bapak Pardi, ST.,MT selaku pembimbing lapangan di galangan kapal 

politeknik negeri bengkalis. 

3. Kepada Ketua Jurusan Teknik Perkapalan, Bapak Afriantoni, ST.,MT  

4. Ketua Prodi Teknik Perkapalan, Bapak Muhammad Helmi, ST.,MT 

5. Kepada Bapak Romadhoni, ST.,MT selaku koordinator KP dari Jurusan 

Teknik Perkapalan Politeknik NegeriBengkalis. 
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 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, 19November 2020 

     Penulis 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM  

A. 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 

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

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. 
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a. 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. 

3. Mempersiapkan tenaga profesional yang mampu berwirausaha dalam bidang 

perkapalan. 

4. Mempersiapkan tenaga profesional sebagai perencana dan konsultan 

pembangunan kapal. 
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a. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Jurusan Teknik Perkapalan 

 

KetuaJurusan 

Teknik Perkapalan 

Afriantoni, ST.,MT 

SekretarisJurusan 

Teknik Perkapalan 

Nurhasanah, ST.,MT 

Staff Administrasi 

Arifin,Am.,d 

Ketua Prodi  

Teknik perkapalan 

Prodi D4 Rekayasa 

architecture Perkapalan 

Muhammad Helmi,ST.,MT 

DosenWali Tingkat 1 

Muhammad Helmi, ST.,MT 

BudhiSantoso, ST.,MT 

DosenWali Tingkat 2 

Pardi, ST.,MT 

Muhammad Ikhsan, ST.,MT 

DosenWali Tingkat 3 

Romadhoni, ST.,MT 

Edy HeryantoST.,MT 

Laboratorium Desain 

dan Perencanaan 

Kepala 

SiswandiB,ST.,MT 

Laboran 

Fazrian, Am.,d 

Bengkel Non Logam 

Kepala 

BudhiSantoso, ST.,MT 

GalanganKapal Mini 

Kepala 

Muhammad Ikhsan, ST.,MT 

Laboran 

FahendiRohel, Am.d 

Bengkel Las 

Pardi, ST.,MT 

Laboran 

Efrizal, AM.D 

Bengkel Pipa Dan Plat 

Kepala 

Rhomadhoni, ST.,MT 

Laboran 

AriefTeguhPribadi 

Laboratorium NDT 
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B. Lokasi  

Jurusanteknikperkapalanpoliteknik negeri bengkalis : 

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

Bengkalis - Riau - Indonesia 

polbeng@polbeng.ac.id 

Telepon :(+62766)24566 

 

1 .7    RuangLingkup Jurusan 

1.7.1 Fasilitas Jurusan 

1.7.1.1Laboratorium 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.” 
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1.Menjadi tempat yang nyaman untuk pengajaran desain kapal bagi dosen dan 

mahasiswa 

2.Menyediakan fasilitas lengkap untuk penelitian di bidang desain kapal 

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 A3Printer Laser A3 untuk keperluan cetak gambar kerja 

dengan spesifikasi sebagai berikut: Brother MFC-J6710DWCetak Hitam Putih 

dan WarnaKoneksi: LANKecepatan: A4 35 ppm dan A3 18 ppmPlotter HP 

Designjet T790 – A0Plotter 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 WiFiMahasiswa 

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. 
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Praktikum  

Praktikum yang dilayani oleh Lab. Desain dan Perencanaan adalah Jurusan 

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

Perencanaan.Untuklebihjelasnyalihat di Gambar 1. 

 

Gambar1.1Laboratorium Desain Dan Perencanaan 

1.7.1.2. 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. 
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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 

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 

1. Kursi, Meja dan Lemari Besi 

2. Pagar Besi 

3. Papan nama (Plank) 

4. Teralis Jendela 

5. Ayunan 

6. Rak Pot Bunga 
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7. Menara Air Towrent 

8. Alat Pengasapan Ikan 

 2.   Jasa / Layanan 

1. Nesting Plate 

2. Pemotongan plat dan pipa sampai ketebalan 10 mm 

3. Rolling plate 

4. Bending Plate 

5. Pengecatan 

6. Jasa Inspeksi ketebalan plat 

7. Jasa Inspeksi pengelasan menggunakan  Pengujian NDT penetrant test dan 

Ultrasonic test 

8. 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: 

1. Pengujian hasil pengelan dengan NDT 

2. Pembuatan cetakan kapal plastik HDPE 

3. Pembangunan kapal plat datar 

4. Pembangunan kapal paralon/pipa 

 2.   Pengabdian 

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

Untuklebihdetailnyalihat di Gambar 1.2. 

1. Pelatihan NDT 

2. Pelatihan Pembuatan produk sederhana dari plat dan pipa 

3. Pembuatan alat pengasapan ikan 
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Gambar 1.2Bengkel Pipa Dan Plat 

1.7.1.3.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. 

Untuklebihdetailnyalihat di Gambar 1.3. 

Visi 

1. Menjadi  sarana  pratikum  riset  dan  ilmu  dasar  di bidang perkapalan. 

2. 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 

1. Memberikan   pelayanan   secara   professional   pada pratikum, 

pengembangan ilmu dan riset bagi civitas akademika 

2. Sebagai  pusat  kegiatan  pengembangan  ilmu  dasar bidang perkapalan. 

3. Sebagai pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan 

dengan ilmu perkapalan. 

4. Sebagai    pernyelenggara    kegiatan    produksi    dan reparasi kapal yang 

mempunyai standart, mutu dan kualitas sesuai dengan regulasi berskala 

nasional. 

Melayani 

1 Pembuatan Kapal Fibreglass. 

2 Pembuatan Kapal Kayu. 

3 Reparasi Kapal Fibreglass. 

4 Reparasi Kapal Kayu. 

5 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. 
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 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. 

 

Gambar1.3Bengkel Galangan Mini 

1.7.1.4. BENGKEL PENGELASAN (BENGKEL LAS) 

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 

(lengkapi lagi skema lainnya) 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. 

Untuklebihdetailnyalihat di Gambar 1.4 
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Visi 

Menjadi salah satu bengkel sebagai pusat pembelajaran,  penelitian dan 

pengabdian mayrakat pada bidang teknologi pengelasan meliputi, pengoperasian 

hand 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. Dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual 

Peralatan Utama : 

1. Gedung/Tempat Bengkel 

2. Mesin Las SMAW 

3. Mesin Las OAW 

4. Mesin Las GMAW 

5. Mesin Las GTAW 

6. Oven Elektroda SMAW 

7. Plasma Cutting dan OAW Cutting 
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Peralatan penunjang : 

1. Mesin Grinda Tangan 

2. Mesin Bor Tangan 

3. Mesin Bor Duduk 

4. Palu Caping 

5. Sikat Kawat 

6. Tempat LAS/Kamar las 

7. Perlengkapan K3 pengelasan 

7.1. 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. 

7.2. 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  
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Gambar 1.4Bengkel Pengelasan 

 

1.7.1.5 GEDUNG BENGKEL NON LOGAM (BENGKEL KAYU DAN 

FIBER) 

Merupakangedungtempatpraktekpembuatankapal non logam, pada 

gedunginiterdapatduakelas, satugudangperalatan dan 

bahanuntukmahasiswa dan saturuangankepalabengkel.Bengkelini juga 

terdapatduaruanganraboboat dan ruangan secretariat 

HIMKA.Untuklebihdetailnyalihat di Gambar 1.5. 

 

Gambar 1.5 Gedung Bengkel Non Logam 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK  

BENGKEL LAS 

 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

 

2.1 Deskripsi Selama Kerja Praktek 

Bengkel las politeknik negeri bengkalis merupakanbengkel yang 

dijadikantempatbagimahasiswauntukmelakukanpratikumpengelasan, bengkel ini 

dilengkapi dengan peralatan utama dan penunjang proses pengelasan seperti : 

untuk mesin las SMAW, OAW, GTAW, GMAW dan perlatan penunjang, 

gerinda tangan kompresor, oven elektroda,OAW cutting, plasma cutting serta 

alat ukur. Berdasarkan peralatan yang terdapatdibengkel las. 

Pada praktek kerja lapangan ini kami melakukan pekerjaan pembangunan 

musholla yang mana mengunakan material baja sebagai bahan baku 

pembangunan. Pembangunan musholla terletak disebelah bengkel las sesuai 

dengan kebutuhanperlatan yang akan digunakan untuk mempermudah 

penyediaan alat-alat pengelasan. 

 

2.2 KegiatanHarian 

Kegiatan harian selama kerja praktek di bengkel las politeknik negeri 

bengkalis dimulai pada tanggal 24 september – 12 Oktober 2020. Berikut daftar 

kegiatan kerja di bengkel las politeknik negeri bengkalis. 

2.2.1 Minggu Pertama Dimulai Dari Hari kamis, 24 September 2020 s/d 

Jum’at 25 September 2020 Kegiatan Dilaksanakan Selama 3 Hari. 

2.2.1.1. Pada Hari Kamis 24 September 2020 Menurut jadwal 

proses kegiatan praktek kerja lapangan sudah berlangsung 

selama 3 hari, Dikarenakan saya berasal dari luar kota 

Bengkalis maka saya diminta untuk melakukan rapid test 

terlebih dahulu sehingga saya baru bisa mengikutinya 

pada hari ketiga. 
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    ● Pada hari ketiga kami juga diminta pembimbing lapangan yaitu pak 

Pardi,ST.,MT untuk memindahkan Scalfolding dari dalam Bengkel 

menuju lapangan kerja (area musholla) untuk mempermudah pengerjaan 

musholla di atas ketinggian. Untuk lebih detailnya bias dilihat di Gambar  

2.1. 

› Langkah- langkahpengerjaanpemindahanscalfolding 

a. Pertama lepaskan penopang kontruksi pada scalfoldong hingga terpisah 

kebentuk awal masing-masing. 

b. Lakukan pengangkatan masing-masing bagian scalfolding ke area 

yang ingin dipasang (lapangankerja). 

c. Setelah itu pasangkan kembali scalfolding kebagiannya masing-masing 

hingga terbentuk menjadi sebuah scalfolding. 

› Alat dan bahan 

• Scalfolding 

• Sarungtangan 

 

 

 

Gambar 2.1 Scalfolding sudah dipindahkan di area kerja 

 

 

●Serta dimintauntukmembuat alas pijakanScalfoldingdari material kayu 

sehingga saat pengerjaan berlangsung pratikan bisa melakukan aktifitas 

pekerjaan dengan nyaman dan kecil dari resiko jatuh dari 
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ketinggian.Untuklebihdetailnyalihat di Gambar 2.2. 

› Langkah-langkahpengerjaanpembuatan alas pijakanscalfoldingdari 

material kayu 

a. Siapkanalat dan bahan. 

b. Lakukanpenandaanukuran yang akandibuatdimaterialkayu. 

 

c. Selanjutnyamelakukan proses pemotongan material kayu yang 

telahditandai. 

d.  Setelah itulakukanperakitanbagian-bagian yang telahdipotong. 

e. Selesai 

 › Alat dan bahan 

 • Material Kayu (papan dan beluti) 

 • Gergaji 

 • Palu 

 • Paku 

 • Alat ukur 

 • Spidol 

 

 

 

Gambar 2.2 Pijakan sudah siap dibuat dan sudah diletakkan 

diatas   Scalfolding 
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2.2.1.2. Pada hari jum’at 25 September 2020 merupakan 

pertemuan keempat kami melakukan pelepasan profil L 

sebagaikontruksi bantu yang dijadikanpijakansaat proses 

pemasangandanpengelasanpipa-

pipakarangkakontruksipadabagiansisiatasmushollaperkapa

lanpolitekniknegeribengkalis.Mengunakanmesingerindata

nganuntukmelepaskanpengelasanterhadapkontruksi bantu 

tersebut.Untuklebihdetailnyalihat di Gambar 2.3. 

 

› Langkah-langkahpengerjaanPelepasanProfil L dibagianatasmusholla. 

a. Siapkanalat dan bahan. 

b. Gunakanalatkeselamatan dan kesehatandiriuntukmemulaipengerjaan. 

c. Hubungkankabellistrik pada tempatnya dan 

cekkembaliapakahterjadikesalahanatautidak. 

d.  Ambil posisipengerjaan yang akandilakukan. 

e. Selanjutnyacolokkangeridadisumberlistrik dan hidupkanmesingerinda 

f. Lakukanpengerindaandibagian yang ingindilepaskandenganhati-hati. 

g. Selesai 

 

› Alat dan bahan 

• mesingerinda 

• kabel 

• topeng las 

• scalfolding 
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Gambar 2.3 proses pelepasanprofil L  

2.2.2 Minggu Kedua Kegiatan Harian Dimulai Pada Hari Senin 28  September 

2020 s/d 2 Oktober 2020 Kegiatan Dilaksanakan Selama 5  Hari. 

1. Pada Hari Senin 28 September 2020 kami Melanjutkan proses pelepasan 

profil L dibagian tengah atas musholla dengan mengunakan alat bantu 

mesin Gerinda tangan. Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.4. 

› Langkah-langkah pengerjaan Pelepasan Profil L dibagian atas musholla. 

a. Siapkan alat dan bahan. 

b. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan diri untuk memulai pengerjaan. 

c. Hubungkan kabel listrik pada tempatnya dan cek kembali apakah terjadi 

kesalahan atau tidak. 

d. Ambil posisi pengerjaan yang akan dilakukan. 

e. Selanjutnya colokkan gerida disumber listrik dan hidupkan mesin gerinda 

f. Lakukan pengerindaan dibagian yang ingin dilepaskan dengan hati-hati. 

g. Selesai 

 

› Alat dan bahan 

• mesingerinda 

• kabel 
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• topeng las 

• scalfolding 

 

 

Gambar 2.4 proses pelepasan profil L  

 

2. Selasa 29 September 2020 kami masihMelanjutkan pelepasan profil L 

dibagian tengah atas musholla mengunakan alat bantu mesin gerinda 

tangan. Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.5. 

› Langkah-langkah pengerjaan Pelepasan Profil L dibagian atas musholla. 

a. Siapkan alat dan bahan. 

b. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan diri untuk memulai pengerjaan. 

c.Hubungkan kabel listrik pada tempatnya dan cek kembali apakah terjadi 

kesalahan atau tidak. 

d. Ambil posisi pengerjaan yang akan dilakukan. 

e. Selanjutnya colokkan gerida disumber listrik dan hidupkan mesin gerinda 

f. Lakukan pengerindaan dibagian yang ingin dilepaskan dengan hati-hati. 

g. Selesai 
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› Alat dan bahan 

• mesingerinda 

• kabel 

• topeng las 

• scalfolding 

 

 

Gambar 2.5 Proses pelepasan profil L  

 

3. Pada Hari Rabu Tanggal 30 September 2020 kami Melanjutkan pelepasan 

besi siku dibagian atas musholla yang sulit posisinya untuk melakukan 

proses pelepasan dalam hal ini masih mengunakan alat bantu mesin 

gerinda tangan.Untuklebihdetailnyalihat di Gambar 2.6. 

› Langkah-langkah pengerjaan Pelepasan Profil L dibagian atas musholla. 

a. Siapkan alat dan bahan. 

b.Gunakan alat keselamatan dan kesehatan diri untuk memulai pengerjaan. 

c.Hubungkan kabellistrik pada tempatnya dan cek kembali apakah terjadi 

kesalahan atau tidak. 

d. Ambil posisi pengerjaan yang akan dilakukan. 

e. Selanjutnya colokkan gerida disumber listrik dan hidupkan mesin 

gerinda 
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a. Lakukanpengerindaandibagian yang ingindilepaskandenganhati-hati. 

b. Selesai 

 

› Alat dan bahan 

• mesingerinda 

• kabel 

• topeng las 

• scalfolding 

 

 

Gambar 2.6proses pelepasanprofil L  

 

4. Pada hari kamis 1 oktober 2020kami melakukan pelepasan tidak bisa 

mengunakan gerinda tangan karna posisi sambungan lasannya yang begitu 

sulit jika masih mengunakangerinda tangan sebagai alat bantumaka kami 

berinisiatif mengunakan gas oxy-actylene untuk melepaskan profil L 

terhadap lasan tersebut. Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.7. 

› Langkah-langkahpengerjaanpelepasanmengunakan gas oxy-actylene 

a. Siapkanalat dan bahan.  

b. Ambil posisitempat yang akan dilakukan pelepasan. 

c. Aktifkan gas oxy-actylene dan setelkan api yang dihasilkan oleh gas oxy-

actylene tersebut. 



 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
 

24 
 

d. Lakukan proses pelepasandibagian yang sulit mengunakan gerinda untuk 

melakukan pelepasan profil L. 

e. Pastikansaat proses pengerjaanberlangsunglakukandenganhati-hati. 

f. Selesai. 

› Alat dan bahan 

• Gas oxy-actylene 

• Korekapi 

• Helm las 

• Sarungtangan 

 

Gambar 2.7 Proses pengunaan gas oxy-actylene 

 

5. Pada hari jum’at tanggal 2 oktober 2020 Setelah proses pelepasan profil L 

selesai dilepaskan dari bagian atas musholla maka dilanjutkan dengan 

pengangkatan dan penyusunan kembali profil L ditempat yang tidak 

terkena curah hujan agar profil L tidak semakin parah mengalami karatan. 

Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.8. 

› Langkah-langkah pengerjaan penyusunan profil L kedaerah yang tak terkena 

curah hujan. 

a. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan diri. 

b. Angkatkan dan pindahkan profil L dari tempat jejatuhan ketempat yang 
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 tak tekena curha hujan. 

c. Lakukanpenyusunandenganrapi. 

d. Selesai. 

› Alat dan bahan 

• Sarungtangan 

• Profil L 

 

Gambar 2.8 proses pengangkatanprofil L 

2.2.3 Pada MingguKetigaKegiatanDilaksanakanSelama 4 Hari Dimulai Pada 

Hari SeninTanggal 5 Oktober 2020 s/d Jum’at 9 Oktober 2020. 

1.3.1.1 Pada hariSeninTanggal 5 Oktober 2020 kami melakukan proses marking 

padakontruksi alas mushollasesuaidenganarahan yang diberikanoleh 

pembinbinglapanganpakPardiberdasarkanpanduangambarkerja.Untuklebih

detailnyalihat di Gambar 2.9. 

› Langkah langkahpengerjaan marking pada profil L 

a. Siapkanalat dan bahan. 

b. Baca gambarkerja yang akandilakukan. 

c. Lakukan marking pada profil L sesuaidengan Gambar kerja. 

d. Selesai 

› Alat dan bahan 

• Alat ukur 

• Spidol 

 • Profil L 
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 • Gambar kerja 

 

 

Gambar 2.9 Proses Marking pada profil L  

 

● Selanjutnyasetelahselesai proses marking kami melakukan proses 

pemotonganprofil L mengunakanalatpotonggerinda duduk, sesuaiukuran 

yang terdapatdari marking tersebut.Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 

2.10. 

› Langkah-langkahpengerjaanpemotonganprofil L  

a. Siapkanalat dan bahan 

b. Tentukantempat proses pengerjaan 

c. Setelah itusambungkankabelkesumberlistrik. 

d. Aktifkanmesingerinda duduk yang akandigunakan 

e. Lakukanpemotonganterhadapprofil L yang telahdimarking. 

f. Pastikan pemotongan tidak melenceng dari tanda marking agar hasil 

potongan presisi dan sesuai dengan ukuran. 

g. Selesai 

› Alat dan bahan 

• Mesingerinda duduk 

• Profil L 

• Sarung tangan 
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• Kacamata 

• Kabel sambung 

 

 

Gambar 2.10 Proses pemotongan profil L 

2.2.3,2 Pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 setelah proses pemotongan selesai 

dilakukan dilanjutkan dengan proses pengelasan profil L mengunakan 

posisi 2F dan 3F sesuai dengan arahan yang telah diberikan pembinbing 

lapangan. Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.11. 

› Langkah-langkah pengerjaan Pengelasan kontruksi profil L 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Profil L yang telah dipotong lalu dibawa kebagian- bagian tempat yang 

akan dipasang. 

3. Setelah pemasangan selesai dilakukan, dan tiap-tiap profil terpasang  pada 

tempatnya. 

4. Dilanjutkan dengan mengaktifkan mesin las untuk melakukan proses 

pengelasan 

5. Kemudian lakukan proses pengetekkan sebelum dilas penuh. 

6. Dilanjutkan pengelasan penuh Sesudah selesai proses pengelasan 

lakukan,pembersihan hasil lassan untuk melihat hasil apakah direpair atau 

tidak. 

7. Selesai 



 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
 

28 
 

 

 

› Alat dan bahan 

• Mesin Las   • Safety shoes 

• Stanglas   • Kabel Listrik 

• Kabel masa   • Palu 

• Helm las   • Sikatkawat 

• Sarungtangan  • Elektroda 

• Profil L 

  

 

Gambar 2.11 Proses pengelasan profil L 

 

1. Pada hari Rabu Tanggal 7 Oktober ini kami diminta untuk melakukan 

pengecatan tangga musholla  supaya tangga yang terbuat dari besi plat 

tersebut tidak mudah terkena korosi sehingga tangga lebih awet dan tahan 

lama.Untuklebih detailnya lihat di Gambar 2.12. 

› Langkah-langkah pengecatan  tangga musholla 

o Siapkan alat dan bahan. 

o Lakukan pengadukan cat dengan tiner sesuai dengan takaran yang sudah 

diatur. 
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o Setelah diaduk lanjutkan proses pengecatan ditangga musholla 

mengunakan kuas hingga rata. 

o Selesai. 

› Alat dan bahan 

• Kuas 

• wadahtempat cat 

• Cat dan tiner 

 

Gambar 2.12proses pengecatantanggamusholla 

 

2.2.3.4 Pada hari Jum’at Tanggal 9 Oktober 2020 kami diminta untuk membuat 

tiang lampu jalan yang berjumlah 11 buah tiang untuk dialokasikan 

dikampus teknik perkapalan politeknik negeri bengkalis. Untuk lebih 

detailnya lihat di Gambar 2.13. 

› Langkah- langkah pengerjaan pengelasan tiang lampu jalan. 

o Siapkan  Alat dan bahan 

o Lakukan pengukuran (marking) pada bagian-bagian  tiang yang ingin 

dipotong. 

o Selanjutnya lakukan proses  pemotongan mengunakan mesin gerinda 

duduk sesuai dengan telah marking.  

o Setelah selesai proses pemotongan dilanjut kandengan proses perakitan 
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mengunakan mesin las, sesuai dengan tempat posisi rakitannya masing-

masing. 

o Selesai 

› Alat dan bahan 

• Mesin Las   • Sarungtangan 

• Stang las   • MesinGerinda 

• Kabel masa   • Kabel listrik 

•Palu    • Spidol 

• Sikat las   • Besi pipa schedule 

• Helm las   • Besiassental 

• Alat ukur   • Plat tipis 

• Spidol   • Elektroda 

 

 

Gambar 2.13prosespengelasanpembuatantianglampujalan 

 

2.2.4 MingguKeempatKegiatanDilaksanakanSelama 2 Hari  Dimulai Pada Hari 

Senin 11 Oktober 2020 s/d 12 Oktober 2020 

1. Pada hari SeninTanggal 11 Oktober 2020 kami melanjutkan proses 

pembuatan tiang lampujalan yang pekerjaannya masihdalam proses 

penyelesaian, Dan pada hariini kami melakukan pemotongan plat tipis 
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sebagai tutupan besi pipa agar tidak kemasukan air hingga terkandung 

didalamnya. Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.14. 

›Langkah- langkah pengerjaan pengelasan tiang lampu jalan. 

o Siapkan  Alat dan bahan 

o Lakukan pengukuran (marking) pada bagian-bagian  tiang yang ingin 

dipotong. 

o Selanjutnya lakukan proses  pemotongan mengunakan mesin gerinda 

duduk sesuai dengan telah marking.  

o Setelah selesai proses pemotongan dilanjutkan dengan proses perakitan 

mengunakan mesin las, sesuai dengan tempat posisi rakitannya masing-

masing. 

o Selesai 

› Alat dan bahan 

• Mesin Las   • Sarungtangan 

• Stang las   • MesinGerinda 

• Kabel masa   • Kabel listrik 

• Palu    • Spidol 

• Sikat las   • Besi pipa schedule 

• Helm las   • Besiassental 

• Alat ukur   • Plat tipis 

• Spidol   • Elektroda 
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Gambar 2.14Proses Pemotongan plat tipis  

 

2. Pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2020 kami masih melakukan proses 

pembuatan tiang lampu jalan hingga prosespengerjaan selesai dibuat. 

Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.15. 

›Langkah- langkah pengerjaan pengelasan tiang lampu jalan. 

o Siapkan  Alat dan bahan 

o Lakukan pengukuran (marking) pada bagian-bagian  tiang yang ingin 

dipotong. 

o Selanjutnya lakukan proses  pemotongan mengunakan mesin gerinda 

duduk sesuai dengan telah marking.  

o Setelah selesai proses pemotongan dilanjutkan dengan proses perakitan 

mengunakan mesin las, sesuai dengan tempat posisirakitannya masing-

masing. 

o Selesai 

› Alat dan bahan 

• Mesin Las   • Sarungtangan 

• Stang las   • MesinGerinda 

• Kabel masa   • Kabel listrik 

• Palu    • Spidol 
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• Sikat las   • Besi pipa schedule 

• Helm las   • Besiassental 

• Alat ukur   • Plat tipis 

• Spidol   • Elektroda 

 

 

Gambar 2.15 Proses pengelasan tiang lampu jalan yang hamper selesai 
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BAB III 

PENGELASAN KONTRUKSI PROFIL L DAN TIANG DINDING 
MUSHOLA  

 

a. PengelasanKontruksiProfil L 

Didalam dunia kontruksi, adabanyakteknologi yang dipakai dalam 

setiap prosesnya. Salah satunya ialah pengelasan dan teknologi yang 

memiliki peran pentingdalam proses kontruksiini. Terlebih, saat ini 

kontruksi dengan logam sangat marak digunakan dan dalam hal ini 

dibutuhkan keterampilan khusus dalam pengerjaannya, bahasa lain untuk 

pengelasan yaitu weld atau welding. Eratkaitannya pengelasan dengan 

produksi dalam sebuah industry pembangunan, antara lain pengelasan 

untuk pembesian akans truktur kontruksi suatu bangunan, kontruksi 

jembatan, kapal, pembuatan saluran pipa, pembuatan sarana transpotasi, 

relkeretaapi, dan berbagai bangunan dengan rangka baja. Semua itu 

membutuhkan teknologi pengelasan yang semakin hari semakin 

berkembang dan harus mempunyai skill yang bagus. 

Sehingga timbullah ide dari dosen-dosen teknik perkapalan untuk 

membuat sebuah bangunan musholla yang kontruksinya terbuatdari 

material logam berupa profil-profil dan pipa-pipa. Pengelasan Kontruksi 

Profil L pada musholla adalah suatu pengelasan kontruksi material logam 

yang tersusun oleh profil-profil menjadi struktur karangka bangunan yang 

disambung mengunakan teknologi las dan digunakan sebagai tonggak 

kekuatan dari sebuah pembangunan agar suatu bangunan tersebut menjadi 

kokoh dan kuat menahan beban. Pengelasan Kontruksi L pada musholla 

sangat mempengaruhi kekuatan dari musholla tersebut, oleh 

karenaitupemasangan dan pengelasan yang terdapat dikontruksiprofil L 

padamushollaharusdilakukandengansedemikianrupa agar menjadikontruksi 

yang bermututinggi dan sesuaistandartbangunan pada umumnya.  

Dalam proses pengelasankontruksiprofil L pada mushollainijuga 

dipengaruhibeberapafaktor, yaitu: 

A. Prosedurpengelasan, meliputi: perencanaan dalam 

kontruksi serta penelitians ebelum dimulai untuk 

menentukan semuahal yang diperlukan dalam 

pengerjaanya. 

B. produksipengelasan, meliputi: waktupembuatan, proses alat 

dan bahan, urutan tata laksana yang tepat, persiapan 

pengelasan termasuk pemilihan mesin dan teknologi yang 

dipakai dalam hal ini mengunakan mesin las SMAW. 
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Pengerjaan pengelasan kontruksi profil L pada musholla ini 

diharap kan mampu terbangun musholla yang kuat serta memiliki bentuk 

pembangunan yang mengandung nilai seni desain yang tinggi. Bukan 

hanya itu pengelasan kontruksi profil L pada musholla juga dijadikan 

bahan dan tempat praktek bagi mahasiswa teknik perkapalan dalam 

praktek pengelasan, praktek pembangunan kontruksi sertapraktek kerja tim 

yang cukup baik. Dengan praktek ini mampu menjadi penunjang skill bagi 

mahasiswa untuk digunakan didunia industry khususnya perkapalan. 

 

b. Proses PengelasanKontruksiProfil L 

Merupakan buah pekerjaan pengelasan dimana kontruksi profil L di 

pasang dibagian kontruksi lantai musholla. Dengan  proses pekerjaannya 

sebagaiberikut : 

1. Pertama lakukan pembacaan gambarkerja pada karangka kontruk 

simusholla yang akandibangun dan yang akan dilakukan pengelasanprofil-

profil guna memperkokoh ketahanan bangunan pada musholla. Untuk 

lebih detailnya lihat di Gambar 3.1. 
 

 

Gambar 3.1bentukKarangkakontruksimusholla 

 

2. Melakukan penandaan (marking) ukuran profil L sesuai dengan ukuran 

yang terdapat digambar kerja mengunakan alat bantu spidul dan alat ukur. 

Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 3.2. 
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› Langkah langkahpengerjaan marking pada profil L 

a. Siapkanalat dan bahan. 

b. Baca gambarkerja yang akandilakukan. 

c. Lakukan marking pada profil L sesuaidengan Gambar kerja. 

d. Selesai 

› Alat dan bahan 

      • Alat ukur 

      • Spidol 

      • Profil L 

      • Gambar kerja 

 

 

Gambar 3.2proses marking pada profil L 
 

3. Lakukanpemotonganprofil L sesuaidenganukuran yang telah di marking 

dan telahsesuaidengangambarkerja.Untuklebihdetailnyalihat di Gambar 

3.3. 

 

› Langkah-langkahpengerjaanpemotonganprofil L  

a. Siapkanalat dan bahan 

b. Tentukantempat proses pengerjaan 

c. Setelah itusambungkankabelkesumberlistrik. 

d. Aktifkanmesingerinda duduk yang akandigunakan 
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e. Lakukanpemotonganterhadapprofil L yang telahdimarking. 

f. Pastikanpemotongantidakmelencengdaritanda marking agar 

hasilpotonganpresisi dan sesuaidenganukuran. 

g. Selesai 

 

› Alat dan bahan 

 • Mesingerinda duduk 

 • Profil L 

 • Sarungtangan 

 • Kacamata 

 • Kabel sambung 

 

 

 
 

Gambar 3.3Proses PemotonganProfil L  

 

4. Setelah profil L dipotong lalu profil L dipasang dibagian-bagiannya 

masing-masing sesuai dengan gambar kerja. Pastikan pemasangan tidak 

ada kesalahan atau salah penempatan posisi. Untuk lebih detailnya lihat di 

Gambar 3.4. 

 

 

 



 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
 

38 
 

 

 
 

Gambar 3.4 ProsesPemasanganprofil L 

 

5. Lakukan proses pengetekkan pada profil L kebagian kontruksi utama 

musholla. agar profil Ltetap dan tidak mengalami pegeseran. Untuk lebih 

detailnya lihat di Gambar 3.5. 

 

 
 

Gambar 3.5Menunjukkan Hasil Pengetekan pada profil L 
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6. Setelah Melakukan pengetekan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan 

proses pengelasan penuh keseluruh bagian yang ingin di las. Dengan 

posisi pengelasan sesuai dengan penempatan profil L  (dalam hal ini 

mengunakan posisi 2F dan 3F). Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 3.6. 

 

 

 

Gambar 3.6 Proses Pengelasanprofil L 

7. Bersihkan hasil lasan untuk melihat apakah terdapat cacat las atau tidak 

dan jika terdapat cacat las yang melewati toleransi maka dilanjutkan 

dengan proses repairasi pengelasan di area yang mengalami cacat las. 

Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Hasil dari proses pengelasanprofil L 

 

› Langkah-langkahpengerjaanPengelasankontruksiprofil L 

 Siapkanalat dan bahan. 

 Profil L yang telahdipotonglaludibawakebagian- bagiantempat yang 

akandipasang. 

 Setelah pemasanganselesaidilakukan, dan tiap-tiapprofilterpasang  

padatempatnya. 

 Dilanjutkandenganmengaktifkanmesin las untukmelakukan proses 

pengelasan 

 Kemudianlakukan proses pengetekkansebelumdilaspenuh. 

 DilanjutkanpengelasanpenuhSesudahselesai proses pengelasanlakukan, 

pembersihanhasillassanuntukmelihathasilapakahdirepairatautidak. 

 Selesai 

› Alat dan bahan 

 • Mesin Las 

 • Stanglas 

 • Kabel masa 

 • Helm las 
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 • Sarung tangan 

 • Safety shoes  

 • Kabel Listrik 

 • Palu 

 • Sikatkawat 

 • Elektroda 

 • Profil L 
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BAB IV PENUTUP 

 
2.1 4.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat saat melakukan kerja praktek (KP) di 

bengkel las. 

Pada proses pembuatan pembangunan musholla diperlukan tingkat 

kehati-hatiaan yang tinggi, karena pembuatannya sangatlah beresiko 

adanya kecelakaan kerja. Ditinjau dari ketinggian bangunan, material 

yang digunakan serta pengunaan listrik tegangan tinggi saat 

pengelasan. 

 
2.2 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: 

2.2.1 Disiplin waktu pekerjaan yang dilaksanakan seharusnya jangan diabaikan 

sebab hal ini berkaitan dengan jadwal pekerjaan yang telah direncanakan. 

2.2.2 Perlunyaalat safety yang baiksehinggamemperkecilresiko yang 

timbulakibatkecelakaankerja. 

4.3.    Daftar Pustaka 

Polbeng.ac.id.(2019,14 januari). D-III Teknikperkapalan. 

Diaksespada 23 oktober 2020. Dari 

http://perkapalan.polbeng.ac.id/konten-20180114092542 

 

 

 

 

 



 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
 

43 
 

LAMPIRAN 

PENILAIAN DARI BENGKEL KERJA PRAKTEK  

BENGKEL LAS 

Nama  : Rio rhmad 

NIM  : 1103181101 

Program Studi : D-III TEKNIK PERKAPALAN 

Politeknik Negeri Bengkalis 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Nilai  : Kriteria 

81 – 100 : Istimewa 

71 – 80 : Baiksekali 

66 – 70 : Baik 

61 – 65 : CukupBaik 

56 – 60 : Cukup 

Bengkalis, 19 November 2020 

PengawasLapangan 

 

Pardi. ST.,MT 

 

No. AspekPenilaian Bobot Nilai 

1. Disiplin 20%  

2. Tanggung- jawab 25%  

3. Penyesuaiandiri 10%  

4. HasilKerja 30%  

5. Perilakusecaraumum 15%  

 Total Jumlah ( 1+2+3+4+5 ) 100%  
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( NIP: 197811052014041002 ) 

LEMBAR EVALUASI PELAKSANAAN KP 

 

Nama Mahasiswa : Rio rahmad 

NIM   : 1103181101 

Judul KP  : Pengelasankontruksimusholla 

 

Catatan: 

Nilai Huruf A  = 81 – 100  Bengkalis, 11 November 2020 

Nilai Huruf AB = 71 – 80   Pembinbing 

Nilai Huruf B  = 66 – 70 

Nilai Huruf BC = 61 – 65 

Nilai Huruf C  = 56 – 60 

Nilai Huruf D  = 41 – 55   Pardi, ST.,MT 

Nilai Huruf E  = 0 – 40  (NIP:197811052014041002 )  

        

    

NO ASPEK YANG DIEVALUASI NILAI 
ANGKA 

A PelaksanaanLapangan (30 %)  

B Pembimbingan (50 %)  
1 Motivasi 
2 Disiplin 
3 SikapKritisdanKreativitas 

 Rata-rata NilaiPelaksanaan = (B1+B2+B3)/3 

C 
1 
2 

Laporan (20%) 
Substansi 
Tata Tulis 

 

 Rata-rata NilaiLaporan = (C1+C2)/2 

 
NilaiEvaluasiPelaksanaan KP = 0,3A + 0,5B + 0,2C 
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