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KATA PENGANTAR 

      Segala  puji  hanya  milik  Allah SWT.  Shalawat  dan  salam  selalu 

tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat  limpahan  dan rahmat-Nya 

penyusun  mampu  menyelesaikan laporan On The Job Training tepat pada 

waktunya.  

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

pada program studi D-III Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. 

Laporan kerja praktek ini di susun sebagai pelengkap proses kegiatan On Te Job 

Training. Laporan ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh penulis dalam 

melaksanakan kegiatan On The Job Training selama 1 bulan dari tanggal 22 
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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 Muhammad Ikhsan.,ST.,MT selaku pembimbing lapangan di 

galangan kapal politeknik negeri bengkalis. 

3. Bapak Edy Haryanto,S.T.,M.T Dosen Teknik Perkapalan selaku 

Pembimbing Kerja Praktek yang dengan sabar membimbing dan memberi 

masukan kepada saya. 

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

yang telah memberikan arahan dan harapan kepada setiap 

Mahasiswa/Mahasiswi yang melaksanakan kerja praktek didalam sebuah 

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

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

Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

       Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan 
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dari ilmu pengetahuan yang penulis kuasai. Oleh karena itu, saya selaku penulis 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM GALANGAN KAPAL MINI 

 

 
1.1 Profil galangan kapal mini teknik perkapalan politeknik negeri 

bengkalis 

     Pada awal tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui 

Yayasan Gema Bahari mendirikan perguruan tinggi dengan nama Politeknik 

Perkapalan Bengkalis, yang mempunyai 3 (tiga) program studi, yaitu: 

Teknik Listrik Kapal, Teknik Bangunan Kapal, dan Teknik Permesinan 

Kapal. Dalam perjalanannya, Politeknik Perkapalan Bengkalis berubah 

nama menjadi Politeknik Bengkalis dan berada di bawah Yayasan Bangun 

Insani (YBI) Bengkalis, dengan 5 (lima) program studi yaitu: Teknik 

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

Bisnis. 

     Pada bulan Juli 2001, Politeknik Bengkalis menerima mahasiswa baru 

angkatan pertama. Tahun 2006, Politeknik Bengkalis menambah 2 (dua) 

program studi baru, yaitu Bahasa Inggris Bisnis dan Teknik Informatika. 

     Pada awal 2008 Politeknik Bengkalis meminta dukungan kepada YBI 

Bengkalis,Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengusulkan peningkatan status dari 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan TinggiNegeri (PTN). 

     Tahun 2009, Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis dan 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengusulkan peningkatan status dari PTS 

menjadi PTN kepada Kementerian PendidikanNasional melalui Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi 

     Pada tanggal 9 Februari 2011  Politeknik Bengkalis bersama YBI 

Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis presentasi ke Menteri 

Pendayagunaan 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 
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Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 28 tahun 2011 tentang Pendirian, 

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis. 

     Pada tanggal 26 Desember 2011, Politeknik Negeri Bengkalis 

diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

     Pada tahun 2013 Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 prodi baru 

yaitu D4 (Teknik Mesin produksi dan Perawatan dan Teknik listrik) dan  3 

prodi D2 (Teknik Pengelasan, Teknik Sistem Pembangkit Tenaga Listrik 

dan Komputer Akutansi) yang merupakan Program Studi Diluar Domisili 

(PDD). 

     Pada tahun 2014 dan 2015, Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 

prodi baru yaitu D4(Teknik Perancangan Jalan & Jembatan) dan D3 ( 

Nautika, Teknika & Ketatalaksanaan dan Pelabuhan Niaga) 

     Pada tahun 2016 Politeknik Negeri Bengkalis menambah beberapa prodi 

yaitu D4 ( rekayasa Perangkat Lunak, Administrasi Bisnis Internasional dan 

Akuntansi Keuangan Public)  

     Adapun Kompetensi lulusan dari D-III Teknik perkapalan ialah : 

Sebagai tenaga terampil enginering, drafter, supervisor, quality control dan 

surveyor, pembangunan dan repair kapal di galangan. 

 

1.2 Visi dan misi teknik perkapalan politeknik negeri bengkalis 

Visi  : 

“Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang 

Teknik perkapalan” 

 

          

 

 

  Misi : 

a. Menyelengarakan pendidikan diploma III untuk menghasilkan 

tenaga profesional yang terampil dan sikap pakai di bidang 

kemaritiman. 
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b. Mengembangkan penelitian untuk memejukan pengetahuan, 

menambah pengalaman dan meningkatkan daya nalar serta 

berpartifasi dalam memecahkan  masalah pembangunan. 

c. Mengembangkan pelayanan Ip Tek perkapalan tepat guna dan 

berhasil guna menompang pembangunan. 

 

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

2.1.1 Gedung Utama  

Gedung utama merupakan kantor utama tempat pengurus 

mahasiswa, selain itu kantor tersebut juga terdapat di dalamnya 

beberapa ruangan yaitu: pada lantai satu terdapat ruangan jurusan, 

mushalla, dan pada lantai kedua terdapat leb simulasi dan leb 

perencanaan dan desain. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 

1.1 

Gambar 1.1 Gedung utama kapal 

2.1.2 Gedung Bengkel las, pipa dan plat 

Merupakan gedung tempat mahasiswa melakukan praktek yang 

berhubungan dengan plat dan juga praktek pengelasan, pada gedung 

ini terdapat semua alat alat pengelasan, plat, satu lokal dan juga 
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terdapat dua ruang kepala Bengkel. Untuk lebih detailnya bisa dilihat 

di Gambar 1.2 

 
Gambar 1.2 Gedung Bengkel las pipa dan plat 

 

2.1.3 Gedung Bengkel Kapal Non Logam 

Merupakan gedung tempat praktek pembuatan kapal Non Logam, 

pada gedung ini terdapat dua kelas untuk mahasiswa dan satu ruangan 

kepala bengkel. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 1.3 

 
Gambar 1.3 Gedung bengkel non logam 

 

2.1.4 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 
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terdapat alat dan bahan praktikum kapal non baja dan juga terdapat 

satu ruangan kepala bengkel. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di 

Gambar 1.4 

 
Gambar 1.4 Galangan mini 

 

1.4 Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

Galangan mini 

 

Kepala 

 

M.ikhsan,ST.,MT 

 

Laboran 

 

Fahendi Roher,A,mdT 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK 

2.1 Deskripsi selama kegiatan 

Galangan kapal politeknik negeri bengkalis merupakan galangan 

kapal fiberglass, galangan kapal ini terletak di jurusan Teknik perkapalan 

politeknik negeri bengkalis. 

Kegiatan harian selama kerja praktek di galangan kapal politeknik 

negeri bengkalis dimulai pada tanggal 22 september – 16 Oktober 2020. 

Berikut daftar kegiatan kerja di Galangan kapal politeknik negeri 

bengkalis. 

 
2.1.1 Minggu Pertama 

Hari : Selasa 

tanggal : 22 September 2020 

1. Hari pertama kami menjumpai pembimbing lapangan yaitu pak 

fahendi Roher. Kemudian pak fahendi roher menjelaskan tentang 

alat alat safety diri. 

2. Setelah menjelaskan tentang alat keselamatan diri, kemudian pak 

fahendi roher memerintahkan kami untuk mendesain gerobak 

resin. Karena pada galangan kapal mini belum memiliki fasilitas 

gerobak resin.   

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.1 

 
Gambar 2.1 Desain gerobak resin menggunakan software autocad 
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Hari : Rabu  

tanggal : 23 September 2020 

1. Pada hari kedua kami melakukan pemotongan plat balok kosong 

sesuai dengan ukuran yang telah di desain 

2. Kemudian melakukan penyambungan plat balok bagian awal 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.2 dan 2.3 

Gambar 2.2 Pemotongan stainless steel balok 

Gambar 2.3 penyambungan balok stainless steel awal 
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Hari : Kamis 

tanggal : 24 September 2020 

1. Membuat lengkungan atau plat batangan yang memiliki radius di 

bagian depan gerobak. 

2. Melakukan penyambungan plat lanjutan dari hari sebelumnya. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.4 dan 2.5 

Gambar 2.4 Membuat balok stainless steel memiliki radius 

 

 

Gambar 2.5 Pemasangan/penyambungan Lanjutan 
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Hari : Jum`at 

tanggal : 25 September 2020 

1. Melakukan pemasangan penguat pada bagian lengkungan dan 

pemasangan pengikat antara kedua kaki gerobak. 

2. Melakukan proses penggerindaan pada hasil las lasan. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.6 

Gambar 2.6 Penyambungan tahap akhir 
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2.1.2 Minggu kedua 

Hari : Senin 

tanggal : 28 September 2020 

1. Pada hari ini kami membuat cekaman untuk drum resin 

menggunakan besi lembaran. 

2. Melakukan percobaan dengan menggunakan drum resin yang di isi 

air separuh drum. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 trial gerobak resin dengan tangka berisi air 
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Hari : Selasa 

tanggal : 29 September 2020 

1. Pada hari ini kami memiliki job baru yang berkaitan dengan kapal 

fiber, kami melakukan pembersihan pada hasil kapal fiber yang 

mempunyai gelembung udara, yang mana nantinya akan ditutupi 

atau di muluskan dengan dempul 

2. Proses pembersihan menggunakan gerinda dan mata asah 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.8 

Gambar 2.8 pembersihan kapal fiber di bagian yang ada gelembung udara 
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Hari : Rabu 

tanggal : 30 September 2020 

1. Pada hari ini kami melakukan atau membuat bagian sisi kanan dan 

kapal dari kayu, yang nantinya akan di fiber atau di laminasi. 

Fungsi dari kayu ini ialah sebagai penumpu pegangan atau lain 

sebagainya. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.9 

Gambar 2.9 Pembuatan pegangan sisi kana dan kiri kapal 
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Hari : Kamis 

tanggal : 1 November 2020 

1. Pada hari ini kami melakukan pengamplasan pada dempul bagian 

lambung kapal, serta memberikan dempul yang baru. 

2. Dan pada hari ini juga kami melakukan pemotongan/ pelubangan 

serat fiber di bagian buritan kapal, untuk dipasangkan penguat 

dudukan mesin nanti. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 

2.10 

Gambar 2.10 Pelubangan serat fiber di bagian buritan kapal 
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Hari : Jum`at 

tanggal : 2 November 2020 

1. Pada hari ini kami melakukan kerjaan lanjutan dari hari 

sebelumnya, yaitu melakukan pemasangan kayu dudukan mesin, 

kayu yang digunakan ialah jenis kayu leban, kayu ini sangat sesuai 

untuk atau sebagai dudukan mesin, dimana mesin pada umumnya 

memiliki bobot yang berat, jika menggunakan kayu sembarangan, 

maka usia kayu dudukan mesin tersebut tidak akan lama. Maka 

dari itu kami menggunakan kayu yang sudah pasti kualitasnya. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.11 

Gambar 2.11 Peletakan kayu dudukan mesin 
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2.1.3 Minggu Ketiga 

Hari : Senin 

tanggal : 5 November 2020 

1.    Pada hari ini kami mendapatkan job baru, yaitu membuat cetakan 

deck kapal 5 GT beserta tutup palkahnya sekali. 

2.    Pada awalnya kami melakukan pengukuran pengukuran di 

kapalnya langsung. Yaitu mengukur per gading nya. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.12 

Gambar 2.12 Pengukuran bentuk main deck di kapal nelayan 4 GT 
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Hari : Rabu 

tanggal : 7 November 2020 

1.    Pada hari ini kami melakukan pembuatan cetakan dari triplek biasa 

tebal 7 mm. Untuk pembuatan deck kapal ini menghabiskan 3 

keping triplek biasa 7 mm. 

2.    Kemudian pada tiap sambungan triplek kami merekatnya dengan 

menggunakan lem fox, dengan kedua permukaan di beri lem fox 

biar saling menempel. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.13 

Gambar 2.13 Penyambungan antar triplek menggunakan lem fox 
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Hari : Kamis 

tanggal : 8 Oktober 2020 

1.    Kemudian kami melakukan pemasangan penguat penguat pada 

cetakan deck yang telah dibuat pada hari sebelumnya. 

2.    Dengan menggunakan kayu lat. 

3.    Untuk daerah lengkung, kayu latnya di potong banyak tapi tidak 

putus. 

4.    Proses perekatan antara triplek cetakan dengan kayu lat 

menggunakan hekter bertenaga angin ( compressor ). 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.14 

Gambar 2.14 Pemasangan lat untuk penguat cetakan 
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Hari : Jum`at 

tanggal : 9 Oktober 2020 

1.    Pada hari ini melakukan pemasangan triplek mika pada permukaan 

cetakan yang menggunakan triplek biasa. 

2.    Fungsi dari triplek mika sendiri ialah untuk membuat hasil fiber 

licin dan bagus. 

3.    Dan proses perekatan antar triplek menggunkan lem fox. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.15 

Gambar 2.15 Peletakan serta pengeleman triplek mika menggunakan lem 

fox 
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2.1.4 Minggu ke 4 

Hari : Senin 

tanggal : 12 Oktober 2020 

1.    Pada hari senin kami melakukan finishing pada hasil cetakan kapal 

nelayan 5 GT. 

2.   Yaitu melakukan pembersihan sisa sisa fiber yang ada di luar 

cetakan. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.16 

 

Gambar 2.16 Finishing hasil kapal unit 2 
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Hari : Rabu 

tanggal : 14 Oktober 2020 

1.    Pada hari ini kami melakukan finishing pada hasil fiber sekat kapal 

nelayan 5 GT. 

2.    Kemudian mengetes pemasangan pada kapal nelayan 5 GT. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.17 

 

Gambar 2.17 Fit up sekat mesin di kapal 
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Hari : Kamis 

tanggal : 15 Oktober 2020 

1.    Pada hari ini kami melakukan fit up bulkhead kapal nelayan dan 

mencoba memasangnya. 

2.    Kemudian melakukan laminasi pada bulkhead dengan body kapal. 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.18 

Gambar 2.18 Melaminasi sekat kapal yang telah di fit up 
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Hari : Jum`at 

tanggal : 16 Oktober 2020 

1.    Pada hari ini kami melakukan pemasangan deck bagian buritan 

untuk kapal unit 2. 

2.    Kemudian melakukan pengikisan pada hasil laminasi main deck di 

ruang muat. 

3.    Fungsi dari pengikisan itu sendiri ialah agar lantai gak licin ketika 

kita berjalan diatasnya 

Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.19 

Gambar 2.19 Pemasangan deck kapal bagian buritan 
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BAB III 

PEMBUATAN CETAKAN MAIN DECK 

 KAPAL NELAYAN 4 GT. 

 
A. Kapal Fiberglass 

 

Kapal berbahan fiberglass memiliki peran penting di dalam 

menunjang transportasi laut nasional khususnya di wilayah pantai. Kapal 

jenis ini juga memiliki beberapa keunggulan teknis dan ekonomis, 

sehingga kebutuhannya terus meningkat. Namun demikian, kekuatan 

konstruksi laminasi lambung kapal fiberglass sering menjadi penyebab 

terjadinya kecelakaan di laut. Hasil survei pendahuluan di beberapa 

galangan kapal fiberglass tahun 2009 menunjukkan bahwa, disain 

konstruksi dan proses laminasi lambung kapal fiberglass umumnya tidak 

mengacu pada persyaratan kelas, sehingga kekuatan konstruksinya sulit 

dijamin. Selain itu, galangan kapal tidak mengacu pada persyaratan kelas, 

sehingga kekuatan konstruksinya sulit dijamin. Selain itu, galangan kapal 

tidak memiliki standar enjiniring mengenai penggunaan material/bahan, 

komposisi dan prosedur laminasi yang dapat memiliki standar enjiniring 

mengenai penggunaan material/bahan, komposisi dan prosedur laminasi 

yang dapat memiliki standar enjiniring mengenai penggunaan 

material/bahan, komposisi dan prosedur laminasi yang dapat memenuhi 

persyaratan kelas. Makalah ini secara khusus mengkaji aspek kekuatan 

konstruksi laminasi lambung kapal fiberglass melalui studi pustaka, survei 

galangan, dan pengujian sampel laminasi dari kapal yang sedang dibangun 

di tujuh galangan kapal berpengalaman di dalam negeri, sesuai rules BKI 

2006. Hasil yang diperoleh dibangun di tujuh galangan kapal 

berpengalaman di dalam negeri, sesuai rules BKI 2006. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa, sekitar 30 persen sample galangan 

memiliki nilai kuat tarik dan kuat tekuk yang tidak memenuhi nilai 

minimum sebagaimana disyaratkan rules BKI. Untuk mengatasi dan 

menghindari hal yang sama di masa datang, diperlukan sebuah standar 

konstruksi laminasi lambung kapal fiberglass dengan berbagai variasi 
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struktur dan prosedur laminasi, yang dikembangkan dari hasil uji sampel 

laminasi fiberglass dimana pembuatan dan pengujiannya terkontrol dan 

mengacu pada rules BKI. 

B. Proses Konstruksi FRP  

Proses pembuatan kapal fiberglass yang banyak dibuat menggunakan 

teknik Fiberglass Reinforced Plastic (FRP). Proses FRP ini sangat berbeda 

dengan proses pembangunan kapal berbahan material lainnya seperti baja, 

aluminium, dan kayu. Proses produksi kapal FRP ini jauh lebih ringan dibanding 

kapal baja. Ini dikarenakan pembangunan kapal konstruksi FRP dimulai dengan 

persiapan pembuatan cetakan (mold). Sementara proses produksi kapal baja terdiri 

proses pengelasan, assembly, cutting dan bending.  

Kapal FRP hanya dibuat dengan modal awal sebuah cetakan untuk 

membentuk kapal tersebut. Pembuatan mold biasanya menggunakan material FRP 

yang memiliki ketebalan dan kekuatan tarik tertentu, seperti menggunakan CSM 

600 atau juga dapat dibuat dengan kayu dan triplek. Teknologi perancangan FRP 

terdiri tahap perancangan, pemilihan bahan, dan perhitungan kekuatan 

(konstruksi). Perancangan FRP ini juga harus memperhatikan kriteria dasar 

perancangan seperti koefisien pembagian/penggunaan ruang, faktor kenyamanan 

(safety) dan penampilan (performance). 

 Kapal fiberglass ini efektif untuk meningkatkan produktivitas hasil 

tangkapan nelayan dan menekan pengeluaran (cost) penangkapan ikan. Umur 

pakainya lebih lama, kekuatannya tinggi, tahan korosi, ringan, biaya produksi 

serta maintenance jauh lebih murah dibanding kapal kayu, tidak memerlukan 

pengecatan yang berulang-ulang. Dalam pembangunan kapal konstruksi FRP, 

terdapat elemen material utama. Di antaranya reinforcement, resin, dan core 

material. 

Reinforcement atau penguat yang banyak digunakan yakni FRP. Ini 

dikarenakan biayanya lebih murah dibanding penguat yang lain. Resin adalah 

salah satu bahan dasar yang digunakan dalam industri pembuatan kapal konstruksi 

FRP. Katalis adalah material yang memiliki fungsi yang sama dengan hardener 

yaitu untuk mempercepat reaksi proses polimerisasi, namun digunakan sebagai 

pasangan polyester resin dan vynilester resin. Gelcoat adalah material yang 
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digunakan sebagai lapisan terluar dari lambung kapal yang akan dibangun. 

Metode Laminasi Dalam pembuatan kapal fiber, terdapat tiga metode laminasi 

yang sering digunakan. Berikut penjelasan tentang metode laminasi:  

• Metode Hand Lay Up  

Metode dasar dalam pembangunan kapal fiber.Metode ini adalah 

metode laminasi yang paling mudah dan sederhana. Kekurangan metode 

ini; tidak maksimalnya hasil penyatuan dari lapisan atau susunan antara 

fiber dan resin pada badan kapal yang terbentuk. Untuk lebih jelas lihat 

Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Metode Hand Lay Up 

• Metode Chopper Gun 

Metode ini membutuhkan alat yang berbentuk pistol yang akan 

menembakkan potongan fiber dengan resin ke seluruh lapisan cetakan 

(mold) yang kemudian disatukan dengan roll. Pada pelapisan 

menggunakan teknik chopper gun, hanya dapat menggunakan fiber dalam 

bentuk gulungan benang (Spray Gun Roving). Untuk lebih jelas lihat 

Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Metode Chopper Gun 

 

• Metode Vacuum Infusion 

Metode ini salah satu metode pencetakan tertutup atau sistem Resin 

Transfer Moulding (RTM). Resin disuntikkan ke dalam suatu cetakan 

tertentu, kemudian bagian atasnya ditutup cetakan yang kaku. Namun pada 

vacuum infusion, cetakan atas diganti dengan plastik film.Keuntungan 

yang dimiliki metode vacuum infusion; hasil laminasi yang lebih tipis, 

merata, dan lebih kuat. Untuk lebih jelas lihat Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Metode Vacuum Infusion 
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3.2. Proses Pembuatan kapal 

1. Proses Pembuatan Cetakan (Mouldl) 

2. Proses Laminasi Kapal 

3. Membuka atau Melepaskan Kapal Fiberglass dari Cetakan atau Mall 

4. Finishing 

3.3 Cetakan atau Mould Kapal Fiberglass 

  Cetakan (mould) merupakan komponen yang sangat menentukan 

dalam proses produksi kapal fiberglass. Cetakan bisa dibuat untuk pemakaian 

berulang kali (cetakan permanen) dan juga pemakaian terbatas (cetakan semi 

permanen). Cetakan permanen akan lebih ekonomis jika digunakan untuk 

pembuatan kapal dengan jumlah banyak agar biaya investasi pembuatan cetakan 

bisa disebar mearata ke jumlah kapal yang dibuat agar harga akhir kapal lebih 

kompetitif. Sedangkan cetakan semi permanen hanya dipakai untuk kapal yg 

dibuat dalam jumlah terbatas. Bentuk cetakan mengacu pada gambar rencana garis 

yang dibuat dengan skala 1:1. Dalam pembuatan cetakan sangat diperlukan 

ketelitian agar body kapal yang terbentuk nantinya sama dengan gambar yang 

sudah direncanakan. 

Sementara itu metode cetakan dibagi menjadi dua, yaitu : 

• Female mould ( Rangka Bangun Positif ); yaitu cetakan rangka bangun 

yang dalam pengerjaannya menggunakan bagian dalam cetakan sehingga 

kulit kapal yang dibuat menempel pada bagian dalam dari cetakannya. 

Proses ini menghasilkan lambung/bangunan atas kapal hasil cetakan akan 

halus bagian luarnya. 

• Male Mould (rangka bangun negatif) ); yaitu cetakan rangka bangun yang 

dalam pengerjaannya menggunakan bagian luar cetakan (biasanya 

cetakan dibuat tertelungkup) sehingga hasil pelapisan akan halus bagian 

dalamnya. Hal ini jika diterapkan pada pembuatan lambung kapal akan 

menghasilkan permukaan lambung yang kasar.  
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3.4 Fasilitas Galangan 

  Fasilitas galangan yang dimaksud adalah segala bentuk yang 

berhubungan dengan fasilitas galangan sebagai tempat produksi kapal, yang 

secara umum harus dilengkapi dengan beberapa hal antara lain : 

 

1. Kantor Galangan, dimana tempat pusat dioperasikannya segala yang 

berkaitan dengan proses produksi suatu kapal 

 

2. Gudang, yang merupakan tempat penyimpanan material dan barang 

lainnya seperti mesin dan peralatan lainnya, sehingga semua barang bisa 

dijamin keamanannya, apalagi material FRP adalah kategori bahan kimia yang 

mudah terbakar sehingga penyimpanannya harus disesuaikan dengan 

spesifikasinya, 

 

3.  Bengkel yang merupakan tempat produksi kapal nantinya, untuk bengkel 

ini bisa dibuat terbuka sederhana maupun yang tertutup seperti bengkel 

produksi pada umumnya.  

 

4. Genset atau Sumber listrik lainnya (PLN), dengan ukuran menyesuaikan 

besar beban listrik yang akan digunakan dalam proses produksi. 

5. Fasilitas lainnya yang sifatnya cukup penting seperti kamar mandi / toilet. 

1.5 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam proses pembuatan 

cetakan (mould) yaitu sebagai berikut : 

1. Multiplek 12 mm 

Material dalam pembuatan setiap station. 
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Gambar 3.4 Multiplek 12 mm 

2. Penggaris besi 100 cm 

Untuk menggaris atau marking papan. 

 
Gambar 3.5 Penggaris besi 100 cm 
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3. Penggaris siku 

Untuk membuuat tanda dan sebagai penggaris untuk membuat 

garis lurus maupun bentuk sudut. 

 

 

Gambar 3.6 Penggaris Siku 

4. Martil 

Untuk memukul paku ke papan, sehingga papan dapat menyatu 

pada papan lainnya. 

 

Gambar 3.7 Martil 

5. Paku 

Sebagai bahan untuk menyatukan papan. 

 

Gambar 3.8 Paku 

 

6. Pensil 

Sebagai penanda (marking) untuk bahan yang ingin dipotong. 
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Gambar 3.9 Pensil 

7. Gergaji 

Untuk memotong papan yg telah ditandai sebelumnya. 

 

Gambar 3.10 Gergaji 

8. Jigsaw 

Untuk memotong kayu dengan pemotongan melengkung. 

 

Gambar 3.11 Jigsaw 

9. Meteran 

Untuk mengukur papan. 
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Gambar 3.12 Meteran 
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C. Pemasangan Konstruksi Kapal 

1. Pertama – tama ialah menyiapkan sebuah triplek untukdi bentuk pada 

ukuran main deck kapal 5 GT. Gambar 3.13 

 
Gambar 3.13 Triplek Biasa 

Menyiapkan sebuah triplek untuk dibentuk pada ukuran main deck 
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2. Kemudian melakukan pemasangan side girder dan side stringer terlebih 

dahulu, karena kapal ini menggunakan konstruksi memanjang, jadi 

frame yang digunakan hanya web frame. Gambar 3.14 

 

Gambar 3.14 Pemasangan kayu 

Setelah itu melakukan pemasangan side girder dan side stringer 
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3. Kemudian baru mengukur ukuran tiap tiap webframe, dan    pembuatan 

webframe putus putus dari bottom hingga main deck, karena konstruksi 

yang digunakan ialah konstruksi Gambar 3.15 

 

Gambar 3.15 Pengukuran kayu yang di pakai 

Melakukan pengukuran pada kayu yang dipakai 

4. Melakukan Pemasangan hingga ke bagian buritan diantara kedua sisi 

yaitu     port side dan startboard side. Gambar 3.16 

 
Gambar 3.16 Pemasangan lanjutan cetakan main deck 

Melakukan proses lanjutan yaitu pemasangan hingga bagian buritan 
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5. Kemudian melakukan tambahan laminasi di bagian buritan, ini 

dikarenakan untuk menambah kekuatan di bagian buritan kapal. Gambar 

3.17 

 
Gambar 3.17 memotong cetakan berupa lat 

Melakukan potongan cetakan berupa lat 
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6. Melakukan pemasangan bagian deck buritan, langkah awal nya 

membersihkan sisa sisa hasil laminasi bagian tepi tepi cetakan. Dan 

kemudian memasang / fit up di bagian buritan kapal. Gambar 3.18 

 
Gambar 3.18 Proses pengeleman di sisi triplek 

Melakukan proses pengeleman pada sisi – sisi triplek 
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7. Melakukan pemasangan sekat bagian kamar mesin, langkah awalnya 

sama dengan bagian deck buritan yaitu melakukan pembersihan atau 

finishing bagian sisa sisa tepi. Gambar 3.19 dan Gambar 3.20 

 
Gambar 3.19 Pengeleman triplek biasa 

Melakukan kembali pengeleman pada triplek yang lain 

 

 
Gambar 3.20 Pemasangan triplek mica  

Melakukan pemasangan triplek mica  
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BAB IV  

PENUTUP 

    4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat saat melakukan kerja praktek (KP) di 

galangan kapal mini 

Pada pembuatan kapal nelayan 4 GT di galangan mini sangatlah 

mudah untuk dipahami dan dipelajari, karena pembuatannya dari awal 

hingga akhir para pekerja dan pembimbing lapangan sangat ramah untuk 

memberi materi dan penjelasan mengenai kapal fiberglass. 

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 dilaksanakan seharusnya jangan 

diabaikan sebab hal ini berkaitan dengan jadwal pekerjaan yang telah 

direncanakan. 
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