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BAB I

PROFIL KAMPUS
1.1 Sejarah Umum Kampus

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 Tinggi Negeri (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.
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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) .

PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN

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

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

menempuh jenjang pendidikan tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga

ahli dibidang teknik Perkapalan.
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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 Kampus

1. Mengisi tenaga terampil professional dibidang 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 professional yang mampu berwirausaha dalam bidang

perkapalan.

1.2.1 Visi

"Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang

Teknik Perkapalan"

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan diploma III untuk menghasikan tenaga

professional yang terampil dan siap pakai dibidang kemaritiman

2. Mengembangkan penelitian untuk memajukan pengetahuan,menambah

pengalaman dan meningkatkan daya nalar untuk serta berpastisipasi dalam

memecahkan masalah pembangunan.

3. Mengembangkan pelayanan IpTek perkapalan tepat guna dan berhasil guna

menopang pembangunan.
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1.3 Struktur Organisasi Kampus Perkapalan

Dengan terciptanya lingkungan kerja yang sangat baik dan lengkap dalam

fasilitasnya akan membantu proses produksi pada pekerjaan dilapangan, oleh

karna itu semua perusahaan yang didirikan harus mempunyai struktur organisasi

yang jelas. Agar mempermudah masing-masing perkerjaan dalam ranah kerja dan

tanggung jawab pada bidang yang dikerjakan.

Pada dasarnya organisasi adalah interkasi antara manusia untuk mencapai

tujuan atau mempercepat suatu pekerjaan yang disertai tanggung jawab dan

kemampuan pada bidangnya. Dan kerja sama antara bidang untuk mencapai satu

tujuan.

Teknik perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis adalah bentuk organisasi

garis. Karena kampus yang  memiliki beberapa  karyawan, dosen pengajar dan

mahasiswa dengan keahlian dan tugas yang beragam.  Maka dari itu dibutuhkan

koordinasi yang baik untuk menghasilkan kerja yang maksimal dan efektif.

Keuntungan lain dari bentuk organisasi ini adalah disiplin tertib dan kerja sama

yang tinggi akan menjamin kesatuan pimpinan dan menjalankan persuahaan

kampus polteknik negeri bengkalis.

1.4 Sarana dan Fasilitas Kampus

1.4.1 Fasilitas Utama

Fasilitas nya masih hanya menunjang kepada sistem penyaluran teori-teori

kepada mahasiswa yang belajar dan lebih kurang melakukan praktek-praktek

secara sederhana, yang belum meluas kejenjang yang lebih luas seperti kalanya di

perusahaan-perusahaan yang besar. Seperti di PT-PT galangan besar untuk

melakukan reparasi kapal didalam sistem perkapalan.

1.4.2 Ruang Lingkup Kampus

Industri Teknik Perkapalan

1) Perbaikan dan pemeliharaan kapal

2) Pembangunan kapal baru seperti pembangunan kapal 3GT

3) Jasa enggenering dan services

4) Pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan fasilitas lepas pantai.
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BAB II

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP
2.1.1 Minggu pertama

HARI : Senin

TANGGAL : 21 September 2020

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Jadi dihari pertama ini sebelum nya hari

senin, saya magang beranggotakan 4

orang. jadi dihari senin itu kami belum di

laksanakan kegiatan magangnya, karna

dihari senin itu kami di arahkan oleh

dosen pengawas atau pengampu magang

kami yaitu, Bapak Budhi Santoso,ST.MT.

karna dimusim yang kurang sehat ini kita

harus tetap menjalankan kegitannya diluar

walau bagaimana pun, maka dari itu

sebelumnya kami diarahkan dan diberi

himbauan Berdasarkan Himbauan gugus

depan covid 19 Politeknik negri bengkalis

terkait aktifitas yang akan kami laksankan

kegiatan magang dibengkel non logam ini.

Yang ada beberapa peraturan yang harus

dipatuhi.
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HARI : Selasa

TANGGAL : 22 September 2020

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.

Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih

dahulu untuk memudahkan kami

melakukan kerja.

2.

Hari Kedua Yaitu membuka geladak atau

deck dibagian buritan, Untuk mengecek

kebocoran bagian frame-frame. Maka dari

itu saya membuka menggunakan alat

bantu, yaitu menggunakan alat mesin yaitu

Gerinda

3.

Kegitan KP selanjutnya yaitu mengamplas

bagian deck utama yang berada dibagian

haluan kapal. Tujuannya untuk

menghalusi kulit-kulit kapal biar halus

sehalus-halusnya sehinnga tidak terasa

kasar lagi. Agar mempermudah untuk

melakukan dempul.

4.

Setelah masa abis waktunya pulang, kami

membersihkan kembali peralatan yang

telah kami gunakan. Dan membersih

kembali ruangan-ruangan yang telah

berserak dengan menyapu.
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HARI : Rabu

TANGGAL : 23 September 2020

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari Rabu ini kami hadir pagi gantian.

jam 8, menurut kesepakatan yang telah

disetujui dengan tim.

2.
Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih

dahulu untuk memudahkan kami

melakukan kerja.

3.

.

Kegitan KP selanjutnya yaitu masih

kegiatan yang sama yaitu,  masih

mengamplas bagian kulit kapal selanjtnya.

Tujuannya untuk menghalusi kulit-kulit

kapal biar halus sehalus-halusnya

sehinnga tidak terasa kasar lagi. Agar

mempermudah untuk melakukan dempul.

4.

.

Setelah masa abis waktunya pulang, kami

membersihkan kembali peralatan yang

telah kami gunakan. Dan membersih

kembali ruangan-ruangan yang telah

berserak dengan menyapu.
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HARI : Kamis

TANGGAL : 24 September 2020

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari Kamis ini kami hadir siang gantian.

jam 1, menurut kesepakatan yang telah

disetujui dengan tim.

2. Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih dahulu

untuk memudahkan kami melakukan kerja.

3.

33.

Kegitan KP selanjutnya yaitu masih

kegiatan yang sama yaitu,  masih

mengamplas bagian kulit kapal selanjtnya.

Tujuannya untuk menghalusi kulit-kulit

kapal biar halus sehalus-halusnya sehinnga

tidak terasa kasar lagi. Agar mempermudah

untuk melakukan dempul.

4.

Kegitan KP selanjutnya yaitu ngedempul di

bagian haluan,  terlebih dahulu di bagian

deck utama kapal. Atau bagian luasnya.

Pendempulan pada prinsipnya hаnуа untuk

meratakan/pembentuk permukaan. Dempul

dibuat dаrі campuran resin, talk. Kubalt,

pigmen (bila diperlukan warna) dеngаn

perbandingan resin 1 kg, talk 2 kg, kubalt

0,5 gram dan pigment 0,5 gram. Apabila

membuat dempul dalam jumlah banyak

untuk mengaduk dараt menggunakan mixer

(mesin bor tangan dilengkapi potongan besi

beton bercabang). Untuk melakukan

pendempulan ambil 2 ons dempul taruh

pada lempengan triplek dan campur dеngаn

katalist 1 gram aduk rata/homogen.

Lakukan pendempulan dеngаn
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menggunakan potongan karet

lembaran. Setelah masa abis waktunya

pulang, kami membersihkan kembali

peralatan yang telah kami gunakan. Dan

membersih kembali ruangan-ruangan yang

telah berserak dengan menyapu.
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HARI : Jum’at

TANGGAL : 25 September 2020

2.1.1 Minggu kedua

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari Jum’at ini kami hadir pagi, menurut

kesepakatan yang telah disetujui dengan

tim.

2. Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih dahulu

untuk memudahkan kami melakukan kerja.

3.

33.

Kegitan KP selanjutnya yaitu masih

kegiatan yang sama yaitu,  masih

mengamplas bagian kulit kapal selanjtnya.

Tujuannya untuk menghalusi kulit-kulit

kapal biar halus sehalus-halusnya sehinnga

tidak terasa kasar lagi. Agar mempermudah

untuk melakukan dempul.

4.

Kegitan KP selanjutnya yaitu ngedempul di

bagian haluan,  terlebih dahulu di bagian

deck utama kapal. Atau bagian luasnya.

Pendempulan pada prinsipnya hаnуа untuk

meratakan/pembentuk permukaan. Setelah

masa abis waktunya pulang, kami

membersihkan kembali peralatan yang telah

kami gunakan. Dan membersih kembali

ruangan-ruangan yang telah berserak

dengan menyapu.
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HARI : Senin

TANGGAL : 28  September 2020

HARI : Selasa

TANGGAL : 29  September 2020

Keterangan : Sakit Demam

HARI : Rabu

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari senin ini kami hadir siang jam 1,

menurut kesepakatan yang telah disetujui

dengan tim.

2.
Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih

dahulu untuk memudahkan kami

melakukan kerja.

3.

Kegitan KP selanjutnya yaitu mengamplas

bagian deck utama atau bagian luasnya

yang sudah didempul, untuk

mengahaluskan kembali atau meratakan

hasil dempulan-nya. Disini kami

mengamplas hanya menggunakan secara

manual menggunakan tangan saja, tetapi

kami juga dibantu dengan alat pengangan

amplas agar tangan tidak terasa panas.

4.

Setelah masa abis waktunya pulang, kami

membersihkan kembali peralatan yang

telah kami gunakan. Dan membersih

kembali ruangan-ruangan yang telah

berserak dengan menyapu.
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TANGGAL   : 30  September 2020

HARI : Kamis

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari rabu  ini kami hadir pagi  jam 8,

menurut kesepakatan yang telah disetujui

dengan tim.

2.
Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih

dahulu untuk memudahkan kami

melakukan kerja.

3.
Kegitan KP selanjutnya yaitu, melakukan

dempul ulang karna pada dempulan

pertama agak terlalu tipis dan kurang

halus.

4.

Setelah masa abis waktunya pulang, kami

membersihkan kembali peralatan yang

telah kami gunakan. Dan membersih

kembali ruangan-ruangan yang telah

berserak dengan menyapu.
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TANGGAL   : 01 Oktober 2020

HARI : Jumat

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari kamis  ini kami hadir siang  jam

1, menurut kesepakatan yang telah

disetujui dengan tim.

2.
Sebelum melakukan KP ( Kerja

Praktek ) kami menyiapkan peralatan

terlebih dahulu untuk memudahkan

kami melakukan kerja.

3.

Kegitan KP selanjutnya yaitu,

melakukan dempul ulang karna pada

dempulan pertama agak terlalu tipis

dan kurang halus, jadi di sini kami

sesama di bantu sama senior untuk

menyontohkan cara kerja nya. Karna

kami juga sedang belajar. Karna

dempulan nya kurang memuaskan

jadi kerja kami hanya mendempu

sampai selelsai semaksimalnya.

4.

Setelah masa abis waktunya pulang,

kami membersihkan kembali

peralatan yang telah kami gunakan.

Dan membersih kembali ruangan-

ruangan yang telah berserak dengan

menyapu.
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TANGGAL   : 02 Oktober 2020

2.1.1 Minggu Ketiga

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari Jumat  ini kami hadir pagi  jam 8,

menurut kesepakatan yang telah disetujui

dengan tim.

2. Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih dahulu

untuk memudahkan kami melakukan kerja.

3.

Kegitan KP selanjutnya yaitu, melakukan

dempul ulang karna pada dempulan pertama

agak terlalu tipis dan kurang halus, jadi di

sini kami sesama di bantu sama senior

untuk menyontohkan cara kerja nya. Karna

kami juga sedang belajar. Karna dempulan

nya kurang memuaskan jadi kerja kami

hanya mendempu l sampai selesai

semaksimalnya.

4.

Setelah masa abis waktunya pulang, kami

membersihkan kembali peralatan yang telah

kami gunakan. Dan membersih kembali

ruangan-ruangan yang telah berserak

dengan menyapu.
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HARI : Senin

TANGGAL   : 05 Oktober 2020

HARI : Selasa

TANGGAL   : 06 Oktober 2020

Keterangan : Sakit Maagh

HARI : Rabu

TANGGAL   : 07 Oktober 2020

Keterangan : Sakit Maagh

HARI : Kamis

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari Jumat  ini kami hadir pagi  jam 8,

menurut kesepakatan yang telah disetujui

dengan tim.

2. Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih dahulu

untuk memudahkan kami melakukan kerja.

3.

Kegitan KP selanjutnya yaitu, melakukan

dempul ulang karna pada dempulan pertama

agak terlalu tipis dan kurang halus.

4.

Setelah masa abis waktunya pulang, kami

membersihkan kembali peralatan yang telah

kami gunakan. Dan membersih kembali

ruangan-ruangan yang telah berserak

dengan menyapu.
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TANGGAL   : 08 Oktober 2020

Keterangan : Sakit Maagh

HARI : Jumat

TANGGAL   : 09 Oktober 2020

2.1.1 Minggu Keempat

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari Jumat ini kami hadir siang jam

13.30, menurut kesepakatan yang telah

disetujui dengan tim.

2.
Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek

) kami menyiapkan peralatan terlebih

dahulu untuk memudahkan kami

melakukan kerja.

3.

Kegitan KP selanjutnya yaitu

mengamplas bagian deck utama atau

bagian luasnya  yang sudah didempul,

untuk mengahaluskan kembali atau

meratakan hasil dempulan-nya. Disini

kami mengamplas hanya menggunakan

secara manual menggunakan tangan

saja, tetapi kami juga dibantu dengan

alat pengangan amplas agar tangan

tidak terasa panas.

4.

Setelah masa abis waktunya pulang,

kami membersihkan kembali peralatan

yang telah kami gunakan. Dan

membersih kembali ruangan-ruangan

yang telah berserak dengan menyapu.
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HARI : Senin

TANGGAL   : 11 Oktober 2020

NO KETERANGAN KEGIATAN GAMBAR KERJA

1.
Hari rabu  ini kami hadir pagi  jam 8,

menurut kesepakatan yang telah disetujui

dengan tim.

2.
Sebelum melakukan KP ( Kerja Praktek )

kami menyiapkan peralatan terlebih

dahulu untuk memudahkan kami

melakukan kerja.

3.
Kegitan KP selanjutnya yaitu, melakukan

dempul ulang karna pada dempulan

pertama agak terlalu tipis dan kurang

halus dan mendempul bagian yang belum

terdempul seperti list samping pada bagian

depan kapal fiberglas tersebut.

4.

Setelah masa abis waktunya pulang, kami

membersihkan kembali peralatan yang

telah kami gunakan. Dan membersih

kembali ruangan-ruangan yang telah

berserak dengan menyapu.
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BAB III

PEMBAHASAN TINJAUAN KHUSUS

PENGECATAN KAPAL FIBERGLAS

3.1. Pendahuluan

Perkembangan dunia perkapalan atau dunia maritime harusndiimbangi

dengan peningkatan mutu alat transportasi yakni kapal sebagai alat gransportasi

penghubung utama. Pemeliharaan kapal agar kapal dapat dinyatakan dalam

kondisi baik dan layak untuk berlayar. Salah satu pemeliharaan kapal tersebut

adalah pengecatan kapal.

Pengecatan kapal berkenaan dengan kualitas dan mutu kapal. Teknik

pengecatan dan bahan cat yang baik akan menghasilkan kualitas lambung kapal

yang tahan terhadap korosi yang disebabkan oleh air laut dan udara, sehingga

kelancaran dan keamanan kapal dalam menjalankan tugasnya akan berajalan baik.

Mengingat kebutuhan tersebut maka pengecatan pada kapal bukanlah kebutuhan

tersier atau sekunder melainkan kebutuhan primer yang harus dilaukan pada setiap

kapal baru ataupun kapal lama dengan mengedepankan hasil yang terbaik.

3.2. Pengertian Cat Dan Pengecatan

Cat adalah suatu cairan yang dapat dipakai untuk melapisi suatu permukaan

benda atau material dengan tujuan memperindah, memperkuat, atau melindungi

bahan tersebut. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan

membentuk lapisan tipis yang melekat kuat pada permukaan tersebut.

Pengecatan adalah proses untuk membuat lapisan cat tipis diatas sebuah

benda atau material dan kemudian lapisan cat ini akan mengering dengan

sendirinya. Cat yang diigunakan adalah cat dengan jenis sunny paint.
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3.3. Spesifikasi Cat Kapal Fiberglass

3.3.1 Tipe Dan Komposisi Cat

1. Fiberglass Bottomkote NT

Fiberglass Bottomkote NT (Teknologi Baru) diformulasikan dengan

Teknologi Resin Ganda yang unik, memberikan manfaat antifouling keras dan

ablatif. Menggabungkan daya tahan, mencegah keausan dini, dengan pemolesan

lambat, memastikan kinerja antifouling yang konsisten dan hasil akhir yang halus.

Gambar 3.3.1.1 Fiberglass Bottomkote NT

2. Antifouling Micron Extra

Cat antifouling Micron Extra sangat cocok untuk kapal buatan baja,

fiberglass, timah, kayu, stainless steel, tembaga.

Cat antifouling Micron Extra berfungi dengan Teknologi Biolux seperti berikut :-

1. Teknologi Biolux bekerja seperti sebuah sunscreen untuk memblokir sinar

matahari dan gizi lender; dengan cara ini pertumbahan lender akan

diperlambatkan;

2. bila tanpa teknologi Biolux, tembaga tidak bias dilepaskan dengan mudah

kerana dihindari oleh lender;

3. dengan Teknologi Biolux, tembaga dirilis merata.

Jadi kita dapat menikmati kapal yang lebih cepat, jelajah yang lebih aman

dan berlayaran yang lebih lancar dan tanpa diganggu oleh pertumbuhan.

Cat antifouling Micron Extra ada kemasan 4 liter kaleng & bersedia 4 jenis

warna : putih, biru, merah & hitam. Prinsip dasar dari setiap antifouling adalah
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melepaskan komponen aktif yang disebut biocides di permukaan cat antifouling di

mana ia menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat untuk fouling organisme.

Gambar 3.3.1.2 Antifouling Micron Extra

3. Fiberglass Surface Prep

Fiberglass Surface Prep Adalah penghilang zat kontaminasi / pelepas jamur

VOC rendah yang digunakan untuk menyiapkan dasar fiberglass dari kapal baru

atau lambung yang tidak dicat sebelum mengaplikasikan primer dan / atau cat

antifouling. Menghilangkan kontaminan dari fiberglass sangat penting jika

kualitas perekat penuh dari primer dan / atau cat antifouling ingin direalisasikan.

Alternatif penggunaan Fiberglass Surface Prep adalah untuk menghilangkan rona

amina dari epoksi bening, membersihkan permukaan yang dicat sebelumnya

sebelum pengamplasan sebelummengecat ulang lapisan atas dan untuk

menyiapkan perahu karet untuk sistem cat antifouling yang kompatibel. Petunjuk

ini adalah untuk persiapan permukaan dari fiberglass telanjang, Hypalon dan

PVC, cat bagian atas yang sebelumnya dicat dan / atau resin epoksi bening.

Aplikasikan Fiberglass Surface Prep YMA601V dengan kuas atau roller tidur

siang 3/8 ". Gosok permukaan secara menyeluruh dengan bantalan maroon

Scotch-Bright® yang berhati-hati untuk menggosok semua area permukaan.

Untuk memastikan kontaminasi telah dihilangkan, alirkan air ke permukaan. Jika

manik-manik air naik atau terpisah, ulangi instruksi di atas. Segera setelah

permukaan kering, siap untuk diaplikasikan Sistem antifouling interlux atau
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primer bagian atas dan / atau cat akhir, mengikuti petunjuk label produk yang

digunakan.

Jika waktu pelapisan berlebih melebihi 4 jam sejak pembersihan, seka

kembali permukaan dengan kain basah yang bersih dan biarkan permukaannya

sampai keringkan sebelum mengaplikasikan sistem antifouling Interlux atau

primer bagian atas dan / atau cat akhir, dengan mengikuti petunjuk label dari

produk yang digunakan.

Gambar 3.3.1.3 Fiberglass Surface Prep

4. Cat Kapal Marine Paint Anti-Fouling Afatex

Cat Kapal Marine Paint Anti-Fouling Afatex adalah cat khusus unutk

mengecat lambung kapal yang terendam air untuk melindungi dan mencegah

lambung kapal dari makhluk hidup yang menempel sehingga tetep bersih dan rata.

Cat ini diformulasikan khusus unutk pengecatan kapal dari kayu, kapal ikan, kapal

besi dll. Cat Kapal Marine Paint Anti-Fouling Afatex terbuat dari resin, Matriks

binder , resinacrylic solvent based, cuprous oxide dan bahan bahan racun lainnya.

Keunggulan :

- Anti-Fouling (mencegah bakteri, gang gang, teritip, kerang, tiram, binatang laut

lainnya yang  menempel)

- Daya rekat yang baik pada permukaan perahu, kapalbesi, maupun kayu dll.

- Tahan terhadap air laut.

- Mudah diaplikasikan

- Anti korosi
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Gambar 3.3.1.4 Cat Kapal Marine Paint Anti-Fouling Afatex

5. Nippo Paint Elastex Waterproff

1. Kedap Air

2. Elastis & Tahan Retak

3. Anti-Alkali & Anti-Jamur

4. Water-Based

5. Tampilan Akhir Low Sheen

6. Cocok Digunakan untuk Eksterior dan kapal.

ELASTEX WATERPROOF 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor dengan

perlindungan 5 tahun anti-bocor, berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang

sangat tangguh untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat

pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air,

elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-

lumer/leleh. Kini telah tersedia dengan lebih dari 2000 warna pilihan.

Elastex Waterproff digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami

kebocoran seperti pada lambung kapal, badan kapal, dan seluruh kapal yang

terkena air bias juga di langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng

atau seng, atap asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat

ini dapat digunakan pada semen/beton, kayu, besi dan seng.
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Gambar 3.3.1.5 Nippo Paint Elastex Waterproff

6. Cat Alkyd Syntetic

Cat Alkyd Syntetic merupakan jenis cat yang memiliki tekstur kilap (gloss)

tinggi. Banyak yang digunakan sebagai cat finishing untuk interior dan eksterior.

Pada umumnya, jenis cat ini banyak yang mengggunakan sebagai pelapis permukaan

besi dan kayu. Memiliki kelebihan yaitu kuat dan tahan terhadap beragam cuaca.

Gambar 3.3.1.6 Cat Alkyd Syntetic
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7. Cat Epoxy

Jenis cat Epoxy ini mempunyai karakteristik kemapuan daya lekat yang kuat.

Karena itulah banyak yang menggunakannya sebagai penutup permukaan sebelum

dilakukannya pengecatan. Jenis cat epoxy ini biasa kita jumpai untuk pelapis beton

maupun logam.

Gambar 3.3.1.7 Cat Epoxy

8. Cat Polyurathane

Cat Polyurathane adalah salah satu bahan finishing yang termasuk dalam

kategori coating. Coating memiliki fungsi utama memberikan perlindungan pada

lapisan finishing dibawahnya dan mempengaruhi tingkat kilau. Contoh coating lain

adalah varnish, melamine, shellac dll.

Bahan dasar Cat Polyurathane sendiri sebagaimana namanya adalah

Polyurathane. Bahan tersebut termasuk salah satu kategori plastic dan ketahanan

yang sangat baik.

Gambar 3.3.1.8 Cat Polyurathane
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3.3.2 Perbandingan Kapal Fiberglass dan Kapal Non baja

- Untuk cat kapal baja itu ada limitnya berada didaratan, setelah pengecatan

didarat maka kapal baja harus turun ke air dalam jangka waktu yang ditentukan

- Untuk cat kapal fiberglas tidak ada limitnya berada didaratan, sebelum

pengecatan didarat kapal fiberglass ini harus dibersihkan terlebih dahulu dan

didiamkan beberapa. Setelah itu baru dilakukan pengecatan didarat dan setelah

kering bisa langsung dditurunkan ke air.

3.3.3 Kelebihan Dan Kekurangan Cat Kapal Fiber

*Kelebihan

- Menghindari menempelnya binatang laut

- Menghindari kerak pada lambung kapal
- Tidak mudah Rusak, awet dan tahan lama

*Kekurangan

- Hanya bisa diaplikasikan untuk kayu dan bahan fiber, tidak bisa digunakan

untuk berbahan besi, aluminium dan baru bisa disentuh setelah kering.

- Tergantung jenis cat yang digunakan dalam proses pengecatan fiberglass.

3.4. Proses dan Metode Pengecatan Kapal

Beberapa proses dan metode pengecatan yang perlu diketahui sebelum

melakukan proses pengecatan kapal, yaitu :

1. Pre Inspection

Pre Inspection merupakan pengecekan awal terhadapad permukaan material yang

akan dicat dengan tujuan agar diperoleh perekatan secara maksimal untuk proses

pengecatan atau painting.

2. Surface Preparation

Pekerjaan utama yang dilakuka pada thap ini adalah blasting, dengan kegunaan

utamanya menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan kapal,

menghapus sisa cat yang masih menempel pada badan kapal serta berguna untuk



26

menyiapakan permukaan dengan jalan menaikkan tingkat kekasaran sehinggta

pengecatan menjadi efektif.

3. Paint Preparation

Paint Preparation merupakan tahapan persiapan sebelum dilakukan painting dan

juga menyiapkan peralatan painting.

4. Paint Application

Paint Application adalah proses pengecatan pada kapal. Setelah proses pengecatan

harus dilakukan pemeriksaan hasil pengecatan.

3.5. Teknis Pelaksanaan Pengecatan Kapal Fiberglass

1. Mengecatlah di hari yang sejuk dan kering untuk mendapatkan hasil

terbaik.

Jika tidak akan ingin hasil pengecatan rusak karena panas, kelembapan atau

angin yang berlebih. Jika mungkin, catlah kapal di hari yang bersuhu kira-kira 15-

26 derajat Celcius dengan kelembapan sebesar 60%.

Catlah kapal Anda di tempat yang tertutup, jika tersedia.

Gambar 3.5.1.1 Awal  Mengecat
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2. Pilihlah cat yang tepat untuk kapal Anda.

Terdapat berbagai macam cat untuk kapal di pasaran dari cat yang

mengandung lapisan gel dengan enamel sederhana sampai campuran cat dengan

dua tahap pengerjaan yang rumit. Jika kita akan mengecat kapal sendiri, produk

terbaik yang dapat dibeli dengan uang kita adalah cat poliuretan dengan satu tahap

pengerjaan.

 Cat poliuretan dengan dua tahap pengerjaan, walaupun lebih bertahan

lama, membutuhkan pencampuran yang akurat dan harus menggunakan

teknik aplikasi.

 Sebagian besar lapisan gel, kecuali pilihan yang paling berkualitas dan

mahal, akan memudar dalam waktu 1-2 tahun.

Gambar 3.5.1.2 Pilihan Cat

3. Bubuhkan 1 atau 2 lapisan cat primer secara menyeluruh.

Pastikan cat primer sesuai dengan cat kapal yang ingin di cat dengan

membaca label kedua kaleng. Cat primer dapat membantu cat menempel kuat

pada kapal dan mencegah timbulnya retakan dan gelembung.

 Setelah lapisan mengering, ampelas kapal secara perlahan (menggunakan

kertas ampelas no. 300), lalu bubuhkan lapisan berikutnya.
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4. Catlah kapal menggunakan kuas rol dan kuas cat biasa.

Anda perlu mengerjakan proses pengecatan dengan cepat, menggunakan

kuas rol, dari bagian bawah ke bagian atas kapal. Lakukan pengecatan

dalam jumlah banyak dengan kuas rol dan gunakan kuas biasa untuk

mengecat bagian-bagian yang kecil setelahnya.

Gambar 3.5.1.4 Pengecatan

5. Amplas lapisan cat secara perlahan setelah mengering.

Pengeringan dapat memakan waktu dari satu jam sampai satu hari.

Menggunakan kertas ampelas no. 300, ampelas lapisan cat secara perlahan.

Ini akan menghilangkan noda, cacat, atau cat yang menggelembung.

Gambar 3.5.1.5 Proses Pengamplasan
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6. Bubuhkan 2-3 lapisan cat lagi.

Ampelas kapal secara perlahan setelah cat mengering. Walaupun ini akan

memakan waktu, menambahkan 2-3 lapisan cat yang bersih akan

memastikan cat kapal Anda tidak akan memudar atau retak dalam bertahun-

tahun mendatang.

Gambar 3.5.1.6  Finishing

3.6 Tahap Tahap Pengecatan Kapal Fiberglass

3.6.1 Tahapan Pengecatan 1

Pengecatan adalah proses pelapisan dengan menggunakan cat khusus

kapal. Sebelum pengecatan atau penyepetan di lakukan, bersihkan terlebih dahulu

dengan menggunakan soda api dengan bahan: air, sabun colek dan soda api.

Setalah itu campur dan aduk menggunakan kayu agar terhindar dari panasnya

soda api. Lalu lakukan penggosokan pada lambung kapal atau yang akan di

cat,gosok hingga merata,setelah di lakukan penyoda apian,diamkan selama

beberapa hari sampai cat pertama mengelupas.

Sesudah didiamkan beberapa hari lakukan pencucian dengan air

bersih. Setelah semua sudah bersih,pengecatan siap di lakukan.Sebelum

pengecatan atau penyepetan dilakukan siapkan bahan-bahan yang terdiri dari: cat,

tunier, dan mesin kompresor.

Sesudah bahan-bahan sudah di campur dan siap di lakukan pengecatan

dengan menggunakan kompresor. Pengecatan dilakukan sampai dua kali. Sesudah



30

pengecatan atau penyepetan selesai, lalu dilapisi dengan ant gores agar cat kapal

tidak memudar atau luntur.

3.6.2 Tahapan Pengecatan 2

Untuk menghasilkan pada permukaan terluar dan dalam pada setiap kapal,

maka dilakukan proses pengecatan, pengecatan ini dilakukan guna untuk

memberikan hasil yang lebih baik dari yang semula. Untuk itu ada beberapa

proses pengecatan yang harus kita lakukan pada saat melakukan pengecatan pada

kapal, antara lain adalah:

a. Pengecatan dasar

b. Pendempulan

c. Pengamplasan

d. Electrical instalation
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil selama kerja praktek (KP) di Kampus

Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Perkapalan adalah sebagai berikut:

Proses Pengecatan adalah proses untuk membuat lapisan cat tipis diatas

sebuah benda atau material dan kemudian lapisan cat ini akan mengering dengan

sendirinya. Pengecatan kapal berkenaan dengan kualitas dan mutu kapal. Teknik

pengecatan dan bahan cat yang baik akan menghasilkan kualitas lambung kapal

yang tahan terhadap korosi yang disebabkan oleh air laut dan udara, sehingga

kelancaran dan keamanan kapal dalam menjalankan tugasnya akan berajalan baik

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:

a. Disiplin waktu KP yang dilasanakan seharusnya

b..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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